
Studia
Redemptorystowskie

nr 12/2014





Studia
Redemptorystowskie

nr 12/2014

Kraków 2014

Pismo naukowe
Warszawskiej Prowincji Redemptorystów



ISSN 1731-71-0X

© Wszystkie zamieszczone teksty są chronione prawem autorskim.
Redakcja informuje, że wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe.
Pismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach czasopism naukowych: 

Index Copernicus, BazHum, CEEOL, CEJSH.

Kolegium redakcyjne:
O. dr Mirosław Pawliszyn CSsR – redaktor naczelny

Redaktorzy tematyczni:
O. dr Janusz Urban CSsR – filozofia, o. dr Marek Kotyński CSsR – teologia,
o. dr Maciej Sadowski CSsR – historia, o. dr hab. Marek Saj CSsR – prawo

Rada naukowa:
Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa – UKSW (Warszawa), ks. prof. dr hab. Raphael Gallagher – Accademia 

Alfonsiana (Rzym), s. prof. dr hab. Ambrozja Kalinowska – UWM (Olsztyn),  
ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec – UKSW (Warszawa), prof. dr hab. Urszula Nowicka – UKSW 

(Warszawa), ks. prof. Marek Raczkiewicz – Accademia Pontificio (Madryt),  
ks. prof. dr hab. Kazimierz Rynkiewicz – Ludwig-Maximilians-Universitat (Monachium),  

ks. prof. dr hab. Gabriel Witaszek – Accademia Alfonsiana (Rzym)

Recenzenci numeru:
Ks. prof. dr hab. Jerzy Adamczyk (WSD – Radom), Prof. Oluwaseun Adeola (Department 

of Philosophy, Nigeria), Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (UKSW – Warszawa), 
Ks. prof. dr hab. Piotr Duksa (UWM – Olsztyn), Edgar Krausert,  

Ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk (UWM – Olsztyn), Ks. prof. dr hab. Paweł Mazanka (UKSW – 
Warszawa), Ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM – Olsztyn), 

Prof. dr Roberto Lopez Montero (Universidad San Dámaso de Madrid / Universidad Pontificia de Madrid), 
Prof. Olabisi Onabanjo (University Ago-Iwoye, Nigeria), 

Ks. prof. dr hab. Jacek Pawlik (UWM – Olsztyn), Prof. dr Rogelio Rovira (Universidad Complutense de 
Madrid), Prof. dr hab. Barbara Rozen (UWM – Olsztyn), Prof. dr Jose Ramon Diaz Sande (CEV de Madrid), 

Ks. prof. dr hab. Lucjan Świto (UWM – Olsztyn), 
Ks. prof. dr hab. Tomasz Szałanda (UWM – Olsztn), Ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski (UWM – Olsztyn)

Redaktorzy językowi: 
Peter Barry, Juan Carlos Haidar, Edgar Krausert, Dominic O’Toole

Adres redakcji:
Studia Redemptorystowskie

ul. Karolkowa 49
01-203 Warszawa

(22) 578 42 05; 501 149 237
studia.r@2be.pl, mipawl@interia.pl

www.studia.redemptorysci.eu

Adiustacja i korekta:
Paulina A. Lenar, Magdalena A. Dobosz

Okładka, design, skład:
Małgorzata A. Batko

© Wydawnictwo HOMO DEI
ul. Zamoyskiego 56, 30-523 Kraków

tel. 12 656-29-88
fax 12 259-81-21

www.homodei.com.pl
e-mail: dystrybucja@homodei.com.pl



Od redakcji

Rocznik naukowy Warszawskiej Prowincji Redemptorystów „Studia Re-
demptorystowskie” ukazuje się po raz dwunasty. Pismo indeksowane przez 
międzynarodowe bazy czasopism naukowych CEEOL, CEJSH, BazHum, 
Index Copernicus, w punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go ocenione na 5 punktów, przynosi, jak zawsze, wiele cennego materiału –  
teraz w nowej szacie graficznej.

W dziale filozoficznym czytelnik znajdzie kolejne wypowiedzi na temat: 
Czy filozofia ma coś do powiedzenia ludziom „prostego serca”?, kontynua- 
cję serii Moja krótka historia filozofii starożytnej, wreszcie teksty autorów 
z Hiszpanii i Nigerii. Artykuły teologiczne podejmują kwestie chrystologii 
Johna Hicka, pneumatologii Brunona Fortego, współczesnego kaznodziej-
stwa, a także biblistyki. Część historyczna to m.in. rys parafii w Bilderweit-
schen w XIX i pierwszej połowie XX wieku oraz dzieje sióstr benedyktynek 
misjonarek w amerykańskim Huntington. Dział prawny zaś, obok innych, 
przynosi interesujący tekst na temat obecności elementów prawa wschodnie-
go w duszpasterstwie Kościoła łacińskiego. O bogactwie przemyśleń naszych 
autorów świadczy pojawiający się po raz pierwszy dział „Varia”, w którym 
znalazły się prace z różnych innych dziedzin nauki.

Zapraszając do lektury, zachęcamy też do przesyłania swoich tekstów, 
które po uzyskaniu pozytywnych recenzji umieścimy w kolejnym numerze 
pisma.





filozofia
część pierwsza





Ankieta filozofów:
Czy filozofia ma coś do powiedzenia 

ludziom „prostego serca”?

Questionnaire form of philosophers:
Does philosophy have something to say for 

people of the “straight heart”?

Słowo wstępne 

Czym jest prostota? Kim jest człowiek p r o s t e g o  s e r c a? Jak oddzie-
lić prostotę od prostactwa? Zdajmy się na pierwsze intuicje. Prostota zakłada 
jakiś porządek i ład. Dotyczą one zarówno wewnętrznej struktury danej oso-
by, jak i jej odniesienia do świata. Jedno warunkuje drugie. Chodzi o dojrzałość 
w sferze emocji, woli, rozumu. Nie jest ona jednak efektem wnikliwego studium, 
godzin poświęconych na samokształcenie. Ona po prostu jest, ukształtowana 
w środowisku, w którym się żyło, nabyta wraz z okolicznościami, jakie w życiu 
zaszły. Człowiek prostego serca nie jest prostakiem. Ten drugi jest na wskroś 
nieuporządkowany. Ani emocje, ani wola, ani rozum nie funkcjonują u niego we 
właściwy sposób. Jedno działa kosztem drugiego, reaguje bez względu na racje, 
zasady, okoliczności. Prostak nie słucha rozsądku, reaguje, nie bacząc na skutki, 
jakie może wywołać w otoczeniu.

Człowiek o  p r o s t y m  s e r c u  jest wewnętrznie szczęśliwy. Prostak jest 
zmęczony sobą i  ludźmi, z którymi nie potrafi i nie chce żyć. Prostota czerpie 
szczęście z chwili obecnej. Prostak, może wbrew pozorom, jest zawsze nieszczę-
śliwy. Pytał kiedyś Brat Roger: „Czyż niezmącona radość i pogodne usposobienie 
nie są przejawem ducha prostoty?”. I jeszcze jedno. Człowiek prosty wie, że nie 
musi rozumieć wszystkiego i wszystkich. To, czego nie pojmuje, inni rozumieją le-
piej, pełniej i głębiej. Świadomość ta nie jest dla niego powodem frustracji.

Czy tacy ludzie mogą skorzystać z dorobku filozofii? Czy filozofia, pogrążo-
na w zagadnieniach sylogizmów, wnioskowań, abstrakcji, interpretacji, empi-
ryzmu, idealizmu, obiektywizmu, subiektywizmu, dowodów na istnienia Boga 
i sporów o istnienie człowieka, może wesprzeć owo proste spojrzenie na świat? 
A  może przeciwnie, jest niebezpieczna i  groźna, odbiera niewinność patrze-
nia na rzeczywistość, poraża sceptycyzmem, uświadamia nieporadność języka?

W  zainicjowanej na poniższych stronach ankiecie znani i  cenieni polscy  
filozofowie starają się odpowiedzieć na te pytania.

Mirosław Pawliszyn CSsR 
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Ks. Antoni Siemianowski
UAM – Poznań

 Czy filozofia ma coś do powiedzenia 
ludziom „prostego serca”?

 Pytanie uzasadnione i ważne. Ważne nie tylko ze względu na toczącą się 
obecnie dyskusję o kształceniu na poziomie akademickim, kiedy to jedni mó-
wią o konieczności likwidowania wydziałów i kierunków filozoficznych, a inni 
znowu oczekują pożytku z filozofii w przygotowaniu studentów do określonych 
zawodów. Ważne też ze względu na samą filozofię, jej rolę i miejsce w kulturze. 

Czy filozofia może pomóc w uzawodowieniu studiów na poziomie aka-
demickim i w zaradzeniu naszym „biedom” intelektualnym we współczesnej 
kulturze, tak bardzo zdominowanej przez nauki przyrodnicze i inżynieryj-
no-techniczne? To prawda, dziś na poziomie wyższym kształci się z niemal 
całkowitym pominięciem filozofii. Powoduje to swoiste intelektualne „okale-
czenie” ludzi z wykształceniem akademickim. Wprawdzie bywają dobrymi in-
żynierami, sprawdzają się zawodowo w różnych szczegółowych dyscyplinach, 
ale, niestety, brak im wyrobionego „słuchu” i umiejętności krytycznego myśle-
nia, tak przydatnego w bezinteresownym poszukiwaniu prawdy myśli i mowy. 
Brak im często wrażliwości i „zasmakowania” w wartościach innych niż tylko 
utylitarne. Dominuje dziś nastawienie na efekty i umiejętności praktyczne, na 
przygotowanie do wykonywania określonych profesji. Najważniejsze jest być po 
ukończeniu studiów wyższych człowiekiem dobrze przygotowanym do wybra-
nego zawodu, do uczestnictwa w życiu gospodarczym; nie tyle być człowiekiem 
krytycznie myślącym, ile przede wszystkim sprawnym menedżerem czy kre-
atywnym praktykiem, który umie praktycznie wykorzystać nabyte wiadomości 
i osiągać jak najlepsze efekty w swojej specjalności. Liczy się nie mądrość czło-
wieka, nie „rozsmakowanie się” w duchowych dobrach kultury, ale operatyw-
ność i kreatywność w pomnażaniu dóbr ekonomicznych.

Przyznać trzeba, iż ludzie praktyczni, rozmiłowani w sprawach świata, my-
ślący merkantylnie i technokratycznie, są na ogół przekonani, że niepotrzeb-
na im żadna filozofia. Ich „filozofia” to: jak robić karierę, co i gdzie inwestować, 
jak odnosić sukcesy. Wiedza, która wyposaża ich w odpowiednie siły duchowe, 
gdyż czyni ich władcami świata natury, wręcz jego twórcami. Nie dręczą się py-
taniami „skąd” i „dokąd”. Dla nich ważne jest, że osiągają swoje praktyczne cele. 

* * *
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Poznawanie, które wyróżnia człowieka w świecie naturalnym, dziś stało się 
nauką empiryczną i rozwija się jako zorganizowane przedsięwzięcie badawcze, 
wyzwolone – zgodnie z duchem pozytywizmu – od metafizyki i jej „urojeń”. 
W tej postaci wzbogaca zasób ludzkich wiadomości, stając się nieocenionym 
dobrem całej ludzkości. W rozwoju cywilizacji zachodnioeuropejskiej współ-
czesna nauka empiryczna i złączona z nią technika zdają się osiągać szczyty. 
U progu czasów nowożytnych tak rozumianej nauce Francis Bacon wytyczył 
podstawowe cele. Pisał m.in.: „prowadzimy ludzi do samych rzeczy i związków 
między nimi, aby sami zobaczyli, co mogliby mieć, czego dowieść, co mogliby 
dodać i czym przyczynić się do wspólnego skarbca”. Według niego, pogłębianie 
i pomnażanie wiedzy empirycznej i wszelkie działania na niej oparte powinny 
służyć jednemu: pomnażaniu dobra „królestwa ludzkiego” i przyczynianiu się 
do „polepszania doli ludzkości”1. 

Dzisiaj cele wytyczone przez Bacona są powszechnie akceptowane we 
wszystkich badaniach naukowych. Od nauki – zarówno tej odkrywającej związ-
ki między rzeczami, jak i tej, którą przekazuje się w szkołach różnego typu jako 
umiejętności – oczekuje się praktycznych korzyści i zastosowań w różnych 
dziedzinach życia. Pod koniec XIX wieku doświadczalne badanie rzeczywisto-
ści stało się jednym z zasadniczych składników scjentystycznej wiary w dobro-
dziejstwa nauki. 

To nastawienie jest dziś powszechnie akceptowane i promowane. Po 
wszystkich badaniach naukowych spodziewamy się praktycznych zastosowań 
w przemyśle i technice. Od absolwentów studiów wyższych oczekujemy przy-
gotowania do wykonywania konkretnych zawodów. Te oczekiwania odnoszą 
się także do nauk humanistycznych (a filozofia przecież do nich należy). Pro-
blem jednak w tym, czy rzeczywiście od nauk humanistycznych – w tym tak-
że do filozofii – można wymagać takich praktycznych zastosowań?

Przy takim nastawieniu w opinii potocznej filozofia przegrywa z kretesem, 
uchodzi bowiem za wiedzę nieprzydatną, absolutnie oderwaną od życia. Gdy 
dziś młody człowiek po maturze zamierza poświęcić się filozofii, dorośli mó-
wią mu: „Ale co ci to da? Co ty będziesz robił po studiach filozoficznych?”. Otóż 
to, jaki zawód praktyczny może wykonywać absolwent nauk filozoficznych? 
Pokazuje to, jak głębokie zmiany zaszły w kulturze zachodnioeuropejskiej od 
starożytności i średniowiecza do naszych czasów. W początkach kultury eu-
ropejskiej – w Grecji – tak nie było. Autorytet filozofii był najwyższym auto-
rytetem. Nie był to jednak autorytet wiedzy i umiejętności praktycznych, lecz 
autorytet mądrości; jak mówi sama nazwa filozofii – „miłość mądrości”. Dziś 
filozofia jako mądrość przestała się niemal zupełnie liczyć. A jeśli się liczy, to 

1 F. Bacon, Novum organon, tłum. J. Wikariak, PWN, Warszawa 1955, s. 21.
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jedynie jako „filozofia naukowa”: jako swobodne tworzenie systemów, „dla któ-
rych ciągle jeszcze znajdzie się miejsce w tym filozoficznym muzeum, jakim jest 
historia filozofii…”2.

Rodzi się pytanie: dlaczego filozofia utraciła swój autorytet? Dlaczego filo-
zofię, tę miłość mądrości, tak zdeprecjonowano? Dlaczego odmówiono jej ra-
cjonalności i zdecydowanie przeciwstawiono racjonalności nowożytnej nauki, 
która jako wiedza empiryczna zdolna jest wyposażyć człowieka w szczególne 
moce duchowe i efektywnie pomnażać dobro „królestwa ludzkiego”?

* * *
Ktoś mógłby jednak pomyśleć, że przecież wcale nie jest tak źle, skoro ciąg- 

le uprawia się filozofię na uniwersytetach. Znany amerykański filozof Michael 
Sandel3 zauważył, że dziś wśród uczonych mamy dużo profesorów, w tym rów-
nież filozofii, ale niestety, nie znajdujemy mędrców na miarę Sokratesa, czyli 
takich ludzi nauki i polityki, którzy nie tylko wiedzą, co i jak produkować, gdzie 
szukać rynków zbytu, ale którzy także zastanawiają się, jak żyć sprawiedliwie, 
jak być mądrym i twórczym człowiekiem we wspólnocie ludzkiej i jak tę wspól-
notę budować. W życiu potrzebne są także prawdy pierwsze i podstawowe, po-
trzebne jest bezinteresowne poszukiwanie prawdy w każdej dziedzinie – dla 
rozświetlenia dróg życia praktycznego.

* * *
Filozofia jest starsza od nowożytnej nauki. Ma swoją bogatą historię, bez 

której trudno ją w ogóle zrozumieć. Filozofowie od samego początku zamie- 
rzali ją uprawiać jako bezinteresowne poznawanie prawdy, jako teorię, czyli tzw. 
czyste oglądanie, jak się rzeczy mają. Takie jest bowiem pierwotne znaczenie 
greckiego słowa, od którego pochodzi ten termin (po grecku theorein znaczy 
oglądać, przyglądać się czemuś, wpatrywać się w coś). Oczywiście wpatrywać 
się nie tylko wzrokiem, ale umysłem; intelektualnie wmyślać się w naturę tego, 
co jest, i wypatrywać, co jest w rzeczach i we wzajemnych związkach między 
nimi, aby niejako źródłowo zrozumieć ich istnienie. 

Wszystkim filozofom chodziło o takie właśnie poznanie – czysty ogląd, czy-
stą teorię, a nie o poznanie potrzebne dla praktyki, kiedy to trzeba znać się na 
rzeczach, aby wiedzieć, do czego mogą służyć. Ciekawość poznawcza filozofów 
nie była ciekawością zdobywców, kupców, rzemieślników i wszelkiego rodzaju 
wytwórców, lecz ciekawością ludzi nastawionych kontemplatywnie do otacza-
2 H. Reichenbach, Powstanie filozofii naukowej, tłum. H. Krahelska, Warszawa 1961, s. 129.
3 M.J. Sandel, Czego nie można kupić za pieniądze, tłum. A. Chromik, T. Sikora, Warszawa 2013; 

tenże, Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie, tłum. O. Siara, Warszawa 2013. 
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jącego świata. O starożytnych filozofach można by więc powiedzieć, że przez 
kontemplatywne oglądanie rzeczy nie chcieli więcej mieć, lecz inaczej w świecie 
być. Inaczej niż zwykli zjadacze chleba. Zdumieni faktem własnego bycia w świe-
cie filozofowie jakby się przebudzili i zapragnęli widzieć i oglądać to, co jest, 
aby radować się poznaniem i zrozumieniem całości tego, co istnieje. Pragnęli 
niejako wyjść z mroków życia praktycznego na światło dzienne. Pragnęli zo-
baczyć, dlaczego w ogóle istnieje to, co jest. Zadziwiał ich świat – może nawet 
bardziej świat niż ich własne istnienie w świecie. Ich pytania jednak dotyczyły 
nie przydatności rzeczy w życiu codziennym – w produkcji i konsumpcji – lecz 
ich zasadniczej struktury, ich zmienności w czasie i tożsamości zachowywanej 
czy odzyskiwanej w owej zmienności czasu jako odwiecznego ruchu. 

Odpowiedzi, jakie dawali na te pytania, były zaskakująco różne. Filozofowie 
od samego początku toczyli ze sobą spory o zasady i pierwsze przyczyny. 
Dlatego też filozofia jako miłość mądrości nie stała się uporządkowanym sys-
temem wiedzy czysto teoretycznej i wnet rozbiła się na różne poglądy, które 
powstawały jako rezultat oglądania świata i prób zrozumienia spraw ludzkich. 

W czasach greckiej starożytności – i jeszcze długo potem w wiekach śred-
nich – nie rozgraniczano, a już tym bardziej nie przeciwstawiano filozofii jako 
wiedzy teoretycznej o zasadach nauce jako wiedzy empirycznej o faktach. Co 
więcej, utrzymywano, że czyste oglądanie – poznanie teoretyczne – jest dosko-
nalsze niż praktyczna znajomość tego, do czego coś się nadaje. Z tego powodu 
wszelkich umiejętności praktycznych nie uważano w ogóle za naukę. Były one 
po prostu umiejętnościami; ktoś się dobrze na czymś znał i umiał to wytwarzać 
– np. okręty czy świątynie, akwedukty czy dywany – ale to jeszcze nie ozna-
czało, że był filozofem. Wprawdzie wielu filozofów zajmowało się medycyną 
i prawem, ale to było ich uboczne zajęcie. 

* * *

Tak rozumianą filozofię przez długie wieki ogromnie szanowano, a tych, któ-
rzy ją uprawiali, nazwano właśnie „miłośnikami mądrości”. Co prawda staro-
żytni „miłośnicy mądrości” odznaczali się niekiedy wielką znajomością rzeczy, 
po prostu wiedzieli dużo więcej niż przeciętni ludzie, można by ich uważać za 
uczonych w naszym rozumieniu. Ale nie o gromadzenie wiadomości im chodzi-
ło, czyli o wiedzę faktualną, jak ją dziś nazywamy. Najważniejsze było dla nich – 
jak świadczy o tym Cicero – dociekanie, „skąd wszystkie rzeczy biorą początek 
i dokąd z powrotem wracają”. W starożytności powszechnie bowiem uznawano, 
że „oglądanie i poznawanie istoty rzeczy przewyższa wszelkie zainteresowania” 
(Rozmowy tuskulańskie,V, 3). Mędrców więc szanowano. Św. Augustyn wska-
zuje na inny jeszcze powód tego uznania: „(…) ludzi, którzy chwalebnym ży-
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ciem zdawali się w jakiś sposób wybijać ponad innych, nazywano mędrcami” 
(O państwie Bożym, ks. VIII, 2). W starożytności bowiem również powszechnie 
uznawano, że kto oddaje się „oglądaniu i poznawaniu istoty rzeczy”, ten może 
prowadzić także „chwalebne życie”, gdyż wie, co dobre i co złe, i czym należy się 
kierować, aby być człowiekiem szczęśliwym.

* * *

W czasach nowożytnych i współczesnych, zdominowanych przez ideę nauki 
empirycznej, nastawionej na opanowywanie przyrody i usprawnianie działań 
technicznych, coraz trudniej było znaleźć miejsce dla mądrości opartej na teo-
retycznym poznawaniu natury i istoty rzeczy. Nauka nowożytna poszła swoimi 
drogami. Mądrość filozoficzną zaczęły zastępować umiejętności praktyczne, 
pomysłowość i biegłość w opanowywaniu przyrody; nauka była rozumiana tyl-
ko jako wiedza empiryczna o faktach i rządzących nimi prawach. Wiedza ta 
dawała już inny wgląd w naturę rzeczy. To spowodowało, że samą naturę rozu-
miano inaczej, nie w znaczeniu ontologicznym, lecz wyłącznie jako układ i po-
wiązanie rzeczy w całości przyrody. Tak rozumiana wiedza i znajomość natury 
oddalały się od mądrości starożytnych filozofów; ich mądrość nie była potrzeb-
na nauce. W XX wieku Jean Piaget uważał, że filozofia mogłaby być mądro-
ścią jedynie wtedy, gdyby „zarezerwowała sobie tereny, do których nauka nie 
dochodzi, nie chce dojść, nie może na razie dojść”4; czyli gdyby zajęła się tym, 
czym dotąd nie zajmują się jeszcze ludzie nauki, lub gdyby sugerowała uczonym 
problemy do rozwiązania. Ale taka mądrość byłaby jedynie podpatrywaniem 
rzeczy, bystrością czy nawet przebiegłością w wykorzystywaniu wiadomości 
o nich. Zdaniem Richarda Rorty’ego, filozofię można by w nauce dopuścić do 
głosu jedynie wtedy, gdyby nie usiłowała podejmować tradycyjnej problematyki 
filozoficznej, czyli ontologicznej i metafizycznej.

* * *

Czy współczesna filozofia ma jeszcze ludziom coś do powiedzenia? A jeśli 
tak, to w czym może być człowiekowi przydatna?

Przyjrzyjmy się samej współczesnej filozofii, zwłaszcza tym jej odmianom, 
które usiłują być wiedzą humanistyczną i rzetelną mądrością. Czym dziś jest 
filozofia? W wydaniu niektórych ludzi piszących o niej wstydzi się być wiedzą 
racjonalną i mądrością. Chce być tylko zwątpieniem i krytyką, która dekonstru-
uje wszelkie poglądy i zadaje prowokacyjne pytania. W podawaniu wszystkiego 
w wątpliwość widzi swój sens. Thomas Nagel sądzi nawet, że filozofia powinna 

4 J. Piaget, Mądrość i złudzenia filozofii, tłum. M. Miklasz, Warszawa 1967, s. 127.
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zrezygnować z powagi w zadawaniu pytań, bo ostatecznie: „być może życie nie 
tylko nie ma sensu, ale jest absurdem”5. Jest to dosłownie ostatnie zdanie z jego 
książki. Wspomniany już Richard Rorty uważa, że dziś filozofia może być jedy-
nie konwersacją, ale bez założenia, że w tej konwersacji chodzi o prawdę – bo 
tej przecież nie ma. Odo Marquard natomiast twierdzi, że mądra filozofia może 
się obejść w ogóle bez zasad, ma poprzestać na tworzeniu interpretacji i ich po-
nawianiu w nieskończoność, bo cała wiedza filozoficzna jest tylko ustawicznym 
szukaniem zrozumienia. Dlatego ostatecznie uważa filozofię za „beletrystyką 
transcendentalną”6. 

Ale wspomniani filozofowie – i wielu idących w ich ślady – to nie cała współ-
czesna filozofia. Są ludzie, którzy rzetelnie uprawiają ją jako wiedzę krytyczną, 
w odpowiedzialny sposób podejmują problemy i poszukują prawdy bycia. 

Przyznać jednak trzeba, że publikowane teksty autentycznych filozofów – 
nawet na ten sam temat – są bardzo zróżnicowane. Ale moim zdaniem zróżni-
cowaniem samej filozofii i tym, co się w niej pisze na różne tematy, nie należy się 
gorszyć, aczkolwiek czyni to niekiedy wrażenie braku systematyczności, wprost 
chaosu. Lecz filozofia taka była od początku. Co prawda, w starożytności – 
Platon, Arystoteles – usiłowano z niej uczynić wiedzę ścisłą, uporządkowaną; 
starano się jej pojęcia doprowadzić do oczywistości i uczynić ścisłymi termina-
mi, a twierdzenia tezami odpowiednio uzasadnionymi. Miało to zagwaranto-
wać jednolitość doktryny. Sokrates, który naprawdę szukał prawdy i sprawie-
dliwości, szedł inną drogą. Wnet różne stanowiska uczniów i komentatorów 
rozbiły próbę budowania jednolitego systemu, w rezultacie dało to rozbieżność 
poglądów (pojawiły się różne wersje platonizmu czy arystotelizmu). Albo gdy 
się powiodło, zamykało bezinteresowne poszukiwanie prawdy w oderwany od 
życia system pojęciowy, który stawał się ważniejszy niż owa prawda. Takim sys-
temem stał się już w starożytności arystotelizm, a w średniowieczu tomizm. 
Filozofia nigdy nie była wiedzą jednolitą, uporządkowaną na wzór geometrii 
czy matematyki. Zawsze pojawiają się w niej różne koncepcje, poglądy, terminy 
o rozmaitych znaczeniach.

* * *

Dziś wszystko to, co nazywamy filozofią – i co za nią jeszcze uchodzi – jest 
bardzo zróżnicowane. Tego nie ma w innych naukach. Fizyka teoretyczna jest 
jedna. A filozofia teoretyczna? Jeżeli weźmiemy pod uwagę tzw. współczesne 
kierunki filozoficzne, to wrażenie chaosu jest nieodparte. Mamy różne kierun-

5 Th. Nagel, Co to wszystko znaczy?, tłum. M. Szczubiałka, Warszawa1993, s. 94.
6 O. Marquard, Rozstanie z filozofią pierwszych zasad. Studia filozoficzne, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 

1994, s. 9. 
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ki i orientacje filozoficzne, a także różne szkoły. W Polsce kiedyś była szkoła 
lwowsko-warszawska, potem szkoła lubelska KUL, szkoła poznańska Kmity, 
szkoła krakowska – także bardzo zróżnicowana (ingardenowska, tischnerow-
ska). Mamy fenomenologię niemiecką, francuską, fenomenologię Husserla, 
Heideggera, fenomenologię transcendentalną, realistyczną. W związku z tym 
mamy różne poglądy, różne tendencje w podejmowaniu tych, a nie innych 
problemów, różne rozwiązania. Temu, kto dziś na początku studiów wchodzi 
w świat filozofii, nawet trudno się w tym zorientować. To tym bardziej rodzi 
zwątpienie w jej przydatność, w sens jej uprawiania, a nawet ją dyskwalifikuje 
jako mądrość. 

Trzeba też zaznaczyć, że w XIX i XX wieku silny wpływ na uprawianie 
filozofii wywarły orientacje światopoglądowe i ideologiczne. W marksizmie 
wręcz utożsamiano filozofię z ideologią. I to ideologiczne uprawianie filozofii 
może najbardziej przyczyniło się do jej zdewaluowania, pozbawiło ją bowiem 
autorytetu rzetelnej i odpowiedzialnej wiedzy, poszukiwanie prawdy zmieniło 
w żonglerkę słowną. Te tendencje odcisnęły swoiste piętno na kształtowaniu się 
myślenia filozoficznego i tego, co można by określić jako współczesną świado-
mość filozoficzną (mam na myśli owo potoczne rozumienie filozofii przez ludzi 
wykształconych). Panoszenie się ideologii fatalnie zaciążyło na filozofii, zmie-
niło ją bowiem w sztukę przekonywania i usprawiedliwiania jedynie słusznych 
poglądów; z określonej ideologii czyniło obowiązującą doktrynę. A to wcale nie 
przybliżyło filozofii życiu. 

* * *

Zwątpienie nie jest jednak ostatnim słowem filozofii. Sądzę, że współczesna 
filozofia – rozumiana jako myślenie dociekające, a więc jako poznawcza, inte-
lektualna aktywność, a nie jako zwykła znajomość poglądów filozoficznych – 
ma ludziom jeszcze coś ważnego do powiedzenia. W osobach swych głównych 
przedstawicieli jednego się nie wyrzekła: dążenia do poznania tego, co pierwsze 
i podstawowe. Nie wyrzekła się dążenia do intelektualnego wglądu w głąb rze-
czy samych, w naturę i istotę tego, co jest, w istotę związków, jakie zachodzą 
w tym, co jest i jest sobą w całości bycia. Odradzanie się poszukiwania tego typu 
poznania jest znamiennym rysem filozofii jako myślenia teoretycznego, czyli 
kontemplacyjnego. Filozofia ustawicznie się odradza i wraca do swoich źródeł, 
a więc do pierwotnego zdziwienia, że w ogóle coś jest, a nie nic. Powraca do 
intuicji Platona, Arystotelesa czy Tomasza z Akwinu; Leibniza, Kanta, Hegla, 
Husserla, Heideggera czy Levinasa. Nie powraca wprawdzie do pierwotnego 
kształtu językowego, do tych samych pojęć, lecz do tych samych podstawowych 
pytań, do pierwotnego zdziwienia i powagi. A najważniejsze jest to, że owo pier-
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wotne zadziwienie odzywa się w dociekaniach współczesnych myślicieli, którzy 
w nowy sposób usiłują obudzić wrażliwość metafizyczną, pytając znów o to, co 
pierwsze, a co rozświetla bycie człowieka w świecie. I tak rozumiana filozofia 
jest dla człowieka wielką sprawą, bo może być dla niego źródłem wewnętrzne-
go światła, które pozwala mu przede wszystkim rozpoznać siebie. Pozwala mu 
zadawać samemu sobie pytania o sens bycia człowiekiem; budzi w nim niepokój 
i troskę o jego bycie sobą w świecie. Człowiek bowiem nie może egzystować 
bezmyślnie, nie może być sobą bez pytania o tajemnicę swej obecności w świe-
cie, tak jakby jego jedynym przeznaczeniem miało być kiedyś polowanie i wo-
jowanie – a dziś produkcja i konsumpcja. Pisze Karl Jaspers: „Śmiem twierdzić: 
filozofia nie skończy się, póki żyją ludzie. Dzięki filozofii trwa wymóg, by życie 
zachowało sens wykraczający poza wszelkie cele na świecie. Ma ona doprowa-
dzić do tego, by ujawnił się sens obejmujący wszystkie cele, spełnić go, urzeczy-
wistniając się w teraźniejszości, niejako na przekór życiu; jej teraźniejszość ma 
służyć zarazem przyszłości; nigdy nie wolno, by filozofia zdegradowała ludzi lub 
pojedynczego człowieka do poziomu człowieka-środka. 

Stałe zadanie uprawiania filozofii brzmi: stawać się naprawdę człowiekiem 
przez uprzytomnienie sobie bytu; albo inaczej: stawać się sobą przez uzyskiwa-
nie pewności co do Boga7. 

I w tym rozumieniu filozofia jest ludziom bardzo przydatna, skłania bowiem 
do refleksji, do reorientacji egzystencji w świecie, który staje się swoistym tar-
gowiskiem idei i poglądów. Filozofia jako myślenie poszukujące prawd pierw-
szych budzi wrażliwość metafizyczną, zachęca do podejmowania odwiecznych 
pytań, za pomocą których człowiek poszukuje prawdy o sobie, o tym, kim jest, 
skąd i dokąd zmierza. Jako myślenie teoretyczne filozofia pobudza do szukania 
prawd innych niż te przydatne do produkcji. 

Filozofia jako myślenie krytyczne ukazuje z jednej strony granice naszego 
poznania i wartość poznania teoretycznego, a z drugiej – poszukując auten-
tycznego poznania tego, co pierwsze i zasadnicze – usiłuje uwalniać człowieka 
od ideologicznych okularów i kliszy, które w życiu tak często uchodzą za oczy-
wiste. Takich pseudooczywistości mamy mnóstwo, np. że prawda to sprawa 
umowy, że wartości to fikcje tworzone przez człowieka na konkretny użytek, 
że słuszne racje w polityce to racje tych, którzy mają władzę lub za którymi 
opowiada się większość. Krytyka filozoficzna jest jedną z podstawowych funk-
cji kulturotwórczych filozofii: jej zadaniem jest wyzwalać człowieka z iluzji, 
uczyć go trzeźwego, racjonalnego myślenia. Filozofia, jeśli tylko nie jest uczoną 
gadaniną, ale sobą, tzn. mozolnym poszukiwaniem – zgodnie ze starożytnym 
ideałem – poznania ejdetycznego, tym bardziej uczy krytycznie oglądać świat, 

7 K. Jaspers, Wiara filozoficzna, tłum. A. Buchner i in., Toruń 1994, s. 112–113.
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krytycznie sądzić o rzeczach i o wartości poznania, krytycznie się wypowiadać. 
Lecz „krytycznie” nie znaczy, że wszystko musi podważać i arogancko odrzu-
cać. Zgodnie ze swoim charakterem filozofia, po pierwsze, uświadamia, w jakiej 
mierze nasze poznanie jest bezpośrednim oglądaniem, a w jakiej konstrukcją, 
interpretacją; po drugie, wskazuje zawsze na podstawy, na których opieramy 
nasze pojęcia i sądy; wreszcie po trzecie, ukazuje granice naszej wiedzy i na-
szych kompetencji.

* * *

Żyjemy dziś w świecie pluralistycznym, kulturowo zróżnicowanym, to zna-
czy w świecie swoistego szumu i chaosu pojęciowego. W starożytności takie 
sytuacje były rzadkie, miały miejsce tylko w wielkich miastach (w których jed-
nak nie było środków masowego przekazu). Dziś świat się globalizuje. Wcale 
to jednak nie znaczy, że już jest uporządkowany, jednorodny; raczej jeszcze 
bardziej się różnicuje. W tej sytuacji filozofia ma wielkie zadanie do spełnie-
nia: nie zrównywać, nie ujednolicać, nie upraszczać, nie utrwalać chaotyczne 
zróżnicowanie, ale ukazywać to, co pierwsze i podstawowe – bo prawdziwe, 
bo sprawiedliwe, bo godne człowieka – a co jako takie może dopiero jednoczyć 
ludzi w jedną rodzinę ludzką.

* * *

Wiele mówi się o potrzebie wprowadzenia filozofii już do klas licealnych, 
a potem także – jako przedmiot dodatkowy – na różnych kierunkach studiów 
wyższych, nie tylko humanistycznych, ale również politechnicznych czy eko-
nomicznych. I bardzo dobrze. Filozofia jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Inni 
jednak znowu mówią o konieczności likwidacji wydziałów filozoficznych, bo po 
co kształcić magistrów i doktorów filozofii. Magistrzy czy doktorzy filozofii na 
rynku pracy są dziś jak piąte koło u wozu. Do jakiego zawodu mogliby się nada-
wać? A może jednak… Kilka lat temu prasa podawała, że w Niemczech zaczęli 
się udzielać jako doradcy przy podejmowaniu prawidłowych decyzji w życiu! 
Tak, filozofia może być przydatna w sprawach zasadniczych. Może uczyć, co 
zrobić z własną wolnością, jaką drogę wybrać, jakimi motywami się kierować, 
jak być człowiekiem autonomicznym, twórczym w społeczeństwie. Jak zasma-
kować w wartościach, które rozstrzygają o sensie życia.

Jeśli ci, którzy postulują wprowadzenie filozofii do programów szkolnych na 
poziomie licealnym i uniwersyteckim, liczą na to, że abiturienci i absolwenci 
po ukończeniu wzbogaconych o nią studiów będą nie tylko sprawniej myśleć, 
ale także wykażą się większą operatywnością i kreatywnością w zawodzie, to 
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gwarantuję, że bardzo się rozczarują. Filozofia wprawdzie poszerza horyzonty 
myślowe, uczy krytycznie widzieć różne aspekty rzeczywistości, ale aby to osią-
gnąć, muszą być spełnione pewne warunki. Przede wszystkim samej filozofii 
musieliby uczyć prawdziwi „miłośnicy mądrości”, a nie tylko sprawni dyskutan-
ci. Słuchacze zaś musieliby łaknąć i pragnąć autentycznej mądrości, musieliby 
być ludźmi rozmiłowanymi w poznawaniu prawdy. Kto się dobrze orientuje 
w rozmaitych pojęciach i poglądach filozoficznych, nawet nauczył się sprawnie 
dyskutować o różnych stanowiskach, ale sam nie myśli z powagą o prawdzie 
i sprawiedliwości, ten z filozofii pożytku nie odniesie. Filozofia to nie sztuka 
dysputowania, a krytyczne myślenie to nie żonglerka intelektualna. Filozofia to 
sztuka uczciwego i heroicznego myślenia o tym, co pierwsze i absolutne w zmie-
niającym się świecie. To umiejętność zadawania pytań z troską o prawdę. Droga 
do umiłowania mądrości nie jest ani drogą na skróty, ani drogą do błyskotli-
wych sukcesów. Mądrości nie gwarantują też zdobyte dyplomy. Mądrość jest 
światłem umysłu otwartego na prawdę.

* * *

Edmund Husserl przeszło 80 lat temu pisał m.in.: „Istnieją tylko dwa wyjścia 
z kryzysu europejskiego sposobu istnienia: upadek Europy przez wyobcowanie 
ze swego racjonalnego sensu życiowego, popadnięcie we wrogość wobec ducha 
i barbarzyństwo, albo też odrodzenie Europy z ducha filozofii przez heroizm 
rozumu przezwyciężającego ostatecznie naturalizm. Największym niebezpie-
czeństwem dla Europy jest zmęczenie”8. Husserl krytykował „zbłąkany racjona-
lizm” czy „modne przesądy naukowe” i „związaną z nimi frazeologię”. Gdy wsłu-
chujemy się dziś w głosy tzw. krytycznych opinii – zwłaszcza wypowiadanych 
w prasie i na forach Internetu – śmiało możemy dodać, że dziś Europie grozi 
również zarozumiałe, przebiegłe, pewne siebie mędrkowanie. Mędrkują ludzie 
intelektualnie płytcy, bezkrytyczni, ale absolutnie pewni siebie i swych jedynie 
słusznych racji. Bezkrytyczni i naiwni, lekceważą człowieczeństwo w sobie i du-
chowe dziedzictwo Europy. Może są pomysłowi, kreatywni, przedsiębiorczy, 
może zwyciężają w różnych konkursach. Ale czy są zdolni słuchać głosu miłoś- 
ników mądrości?9 

8 E. Husserl, Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, tłum. J. Sidorek, Warszawa 
1993, s. 51.

9 Tekst jest poszerzoną wersją wykładu wygłoszonego 7 września 2007 roku w Bydgoszczy 
w Galerii Autorskiej Jana Kai i Jacka Solińskiego.
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Dariusz Barbaszyński
UWM – Olsztyn

W próbach odpowiedzi na pytanie formułowane w tej ankiecie trzeba nie-
wątpliwie przekroczyć schematy rozumowania już utrwalone w kulturze eu-
ropejskiej. Gdy na tytułowe pytanie odpowiada człowiek zafascynowany inte-
lektualnym bogactwem myśli filozoficznej, to na ogół – w pierwszym odruchu 
– zakwestionuje możliwość edukacji ludzi „prostego serca”. Powie raczej, że 
specyfiką refleksji filozoficznej jest jej złożoność, wieloaspektowość. Dlatego 
myśliciele z wielką rezerwą odnosić się muszą do możliwości poznawczych lu-
dzi „prostego serca”.

Z drugiej strony, ludzie „prostego serca” mogą sądzić, że w doświadczaniu 
rzeczywistości ludzkiego życia ich wrażliwość jest bardziej wartościowa niż 
„mędrkowanie” filozofów. Ci fascynują się bowiem tworzonym przez siebie 
językiem – trudnym i życiowo nieużytecznym. Jednocześnie sądzą, że konse-
kwentne stosowanie zawiłej terminologii to świadectwo umiłowania mądrości. 
Według ludzi „prostego serca”, filozofowie żyją jednak w świecie w dużym stop-
niu odseparowanym od realnego.

W mojej ocenie powyższa opozycja, w której przeciwstawiamy powołanie 
filozofów dążeniom ludzi „prostego serca”, jest błędna. Sądzę, że w rzeczywistych 
uwarunkowaniach ludzkiej egzystencji zasady życia filozoficznego potwierdzają 
swoją prawomocność w odniesieniu do tych samych źródeł, które tworzą świa-
topogląd ludzi „prostego serca”. Myśl wielkich filozofów jest klasyczna właś- 
nie dlatego, że może w pewnych okolicznościach historycznych przemawiać 
do intelektu i uczuć każdego człowieka, bez względu na jego erudycję i zakres 
wiedzy filozoficznej. Również człowiek „prostego serca” może odkrywać głębie 
myślenia filozoficznego i nietrywialne prawdy o cechach rzeczywistości przy-
rodniczej i społecznej.

Myślę zatem, że określenie „proste serce” może być użyteczne tylko jako 
pewna figura myślowa funkcjonująca w języku opisującym świat ludzkiej 
świadomości. Wskazuje ona na wartość poznawczą rozmaitych doświadczeń 
człowieka – niekoniecznie irracjonalnych – w których ujawnia się istota jego 
człowieczeństwa bez względu na realizowane powołanie, płeć czy wykształce-
nie. Zauważmy, że w logikę tego rozumowania dobrze wpisuje się Pascalowska 
propozycja rozumienia „prostoty serca” jako „racji serca”. W słynnych Myślach 
francuski filozof akcentuje: „Serce ma swoje racje, których rozum nie zna; wi-
dzimy to w tysiącu rzeczy”10. Często zachwycamy się literackim pięknem tego 

10 B. Pascal, Myśli, tłum. T. Boy Żeleński, oprac. M. Tazbir, Warszawa 2000, s. 208.
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zdania, ale nie zauważamy, że Pascal, mówiąc o „racjach serca”, sugeruje, iż w tej 
sferze poznania, którą zazwyczaj przeciwstawiamy naszej rozumności – sferze 
uczuć, emocji, rozmaitych irracjonalnych namiętności – ujawnia się także pe-
wien obszar swoiście pojmowanej racjonalności. Nie można go jednak badać 
metodami stosowanymi w analizie naukowej.

Z Pascalowskiej refleksji na temat struktury ludzkiego poznania wynika wie-
le istotnych konsekwencji. Spróbuję sformułować trzy podstawowe wnioski.

Po pierwsze, jeśli istotnie logika myśli filozofów i ludzi „prostego serca” ma 
wspólną podstawę, to trzeba jej szukać w różnych jednostkowych dążeniach 
i ich wytworach – także w tych, które w historii kultury zostały uznane za wiel-
kie dzieła filozoficzne. Myślę, że ową podstawą w życiu każdego człowieka jest 
zawsze określony światopogląd – dynamiczna struktura sensu, w której pier-
wiastki racjonalne i irracjonalne współpracują ze sobą nie tylko w tworzeniu ję-
zykowego (potocznego czy naukowego) obrazu świata, ale także w budowaniu 
systemu odniesień aksjologicznych.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że chociaż światopoglądowe inspiracje my-
śli filozoficznej nie są na ogół kwestionowane przez profesjonalnych myślicieli, 
to z drugiej strony budzą one pewien niepokój. Ten swoisty lęk przed wyko-
rzystaniem poznawczego potencjału światopoglądu w tworzeniu koncepcji 
filozoficznych uzasadnia się rozmaicie, najczęściej akcentując obecność w jego 
strukturze składników irracjonalnych – a zatem pewnych elementów nienau-
kowych. W konsekwencji utrudnia to lub wręcz uniemożliwia obiektywizację 
wyników prowadzonych analiz. Zwolennicy tej tezy argumentują, że nawet gdy 
uznamy, iż filozofia nie jest nauką, ale pewną teorią nauk szczegółowych, to nie 
zmieni to faktu, że irracjonalne składniki światopoglądu – jako aspekty wiedzy 
ściśle związane z niepowtarzalnymi przeżyciami konkretnych ludzi – nie mogą 
zostać włączone do intersubiektywnego z istoty dyskursu filozoficznego. A za-
tem dla dobra filozofii, jej powagi i rzetelności, należy odrzucać w argumentacji 
wszelkie inspiracje światopoglądowe.

Myślę, że ten niepokój, jakkolwiek byłby uzasadniany, nie powinien po-
wstrzymywać filozofów przed próbami odważnego i zdecydowanego wykorzy-
stania wielkiego poznawczego potencjału istniejącego w każdym jednostkowym 
światopoglądzie. Filozofia bowiem, mówiąc językiem Pascala, jest z istoty dąże-
niem do współistnienia w jednej teorii „racji rozumu” i „racji serca”. Wprawdzie 
jest racjonalnym dyskursem, wykorzystującym określone metody, ale w swo-
ich intencjach i celach zmierza zarazem do sensu przekraczającego zakres pra-
womocności poznawczej określonych ethosów badawczych – poszczególnych 
koncepcji, nurtów czy szkół filozoficznych. W gruncie rzeczy dążenia wszyst-
kich wielkich racjonalistów w dziejach filozofii europejskiej – od Platona po 
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Husserla – zmierzały od „świata idei” do „rzeczy samych”, tzn. do tej źródłowej 
rzeczywistości, która w krótkich chwilach może być doświadczona w aktach 
jakieś nadracjonalnej, ale nadal sensownej intuicji. Warto zauważyć, że przed-
miot tego finalnego filozoficznego oglądu, kimkolwiek lub czymkolwiek jest – 
osobowym Bogiem, naturą, abstrakcyjnie ujętym Absolutem – to właśnie ta 
sama rzeczywistość, która ujawnia się w intuicjach ludzi „prostego serca”.

Po drugie, warto zauważyć, że mówiąc o możliwościach poznawczych ludzi 
„prostego serca”, wskazujemy w istocie na znaczenie fundamentalnej inspiracji 
dla wszelkich sposobów opisu ludzkiego doświadczenia świata – potocznego, 
filozoficznego czy naukowego. Tym źródłem jest w moim przekonaniu pewna 
trudno definiowalna prareligijność człowieka. Wydaje się, że jest to pierwot-
na forma zakorzenienia ludzkiego istnienia w świecie, który tylko w pewnych 
aspektach jest racjonalny i określony w formach językowej ekspresji. Można po-
wiedzieć, że mentalność ludzi „prostego serca” jest bardziej ukierunkowana na 
doświadczenie tajemnicy życia ludzkiego niż postawa filozofów poszukujących 
owej tajemnicy w intelektualnych dociekaniach. Trzeba sobie uświadomić, że 
istotą filozoficznego dyskursu jest jego „kolistość”, tzn. dążenie do celów, które 
a priori zostały już przyjęte. W konsekwencji najgłębsze wymiary naszego życia 
nie są w dociekaniach myślicieli doświadczane, gdyż są nieuchwytne w filozo-
ficznej strukturze „kolistego myślenia”.

Ową kolistość sporów prowadzonych w dziejach filozofii dostrzec można 
wyraźnie w głośnej dyskusji Hegla z Kierkegaardem. Autor Fenomenologii du-
cha sądził, że sens ujawniający się w objawieniu religijnym musi być dla filozofa 
znaczeniem poznawalnym, tzn. powinien być składnikiem tego, co rzeczywi-
ste (rozumne). W Heglowskim rozumieniu struktury absolutnego ducha reli-
gia umieszczona została zatem poniżej sensu doświadczanego w dociekaniach 
filozoficznych, ponieważ w logice przeżycia religijnego – w przeciwieństwie do 
istoty poznania filozoficznego – istotna jest granica między znaczeniem obja-
wionym a nieobjawionym (tajemniczym). Natomiast Kierkegaard, upominając 
się o wartość prawdy „pojedynczego człowieka”, pisał sugestywnie i w pięknym 
stylu o specyfice stadium religijnego, w którym Abraham – ów „rycerz wiary” 
– doświadczał autentycznego spotkania z Bogiem poza schematami racjonali-
zmu. Wzniosła filozofia Kierkegaarda wydaje się zdecydowanym sprzeciwem 
wobec zlogicyzowanej prawdy racjonalnego systemu Hegla. Ale czy jest nim 
w istocie? Sądzę, że bunt Kierkegaarda był działaniem zmierzającym w pożą-
danym kierunku, ale zarazem okazał się aktem połowicznym i niekonsekwent-
nym. Zauważmy, że owa bezgraniczna nieskończoność Bożej natury, wobec 
której – jak pisał duński myśliciel – nigdy nie mamy racji, nie jest w istocie 
tajemniczą nieskończonością tak pokornie i ufnie przyjmowaną przez ludzi 
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„prostego serca”. Sądzić można, że jest to nadal nieskończoność filozoficzne-
go umysłu, kolejny genialny przejaw owej kolistości filozoficznego dyskursu, 
w której – tym razem w „bojaźni i drżeniu” – człowiek próbuje przeniknąć sens 
z istoty mu niedostępny. W twórczych wysiłkach Kierkegaarda wartościowa jest 
wprawdzie krytyka założeń Heglowskiego panlogizmu, ale jednocześnie trzeba 
mieć świadomość, że jego słynne stadia na drodze życia – estetyczne, etyczne 
i religijne – można z powodzeniem połączyć w logiczny schemat zależności 
legitymizujący działanie Heglowskiej triady. Wówczas ponownie musimy po-
godzić się z triumfalnym, szyderczym śmiechem Hegla zza grobu i uznać po-
znawczą prawomocność niekwestionowanej prawdy, że wszystko, co rzeczywi-
ste, jest rozumne, i wszystko, co rozumne, jest rzeczywiste. 

W tej sytuacji istnieje więc potrzeba ujawnienia realnych, merytorycznych 
związków istniejących pomiędzy światem ludzi „prostego serca” a przedmiotem 
poznania filozoficznego. Jeśli myśliciele uznają wartość tej pierwotnej inspira-
cji, którą nazwałem prareligijnością człowieka, to wówczas rozmaite kontek-
sty znaczeniowe owej „prostoty serca” widoczne będą w wytworach ich pracy. 
Filozofowanie w historii europejskiej kultury przypomina jednak – jak dotąd 
– wędrówkę na szczyt góry łatwiejszym szlakiem. Z perspektywy osiągniętego 
celu dobrze widać fragmenty drogi słabo widoczne podczas wspinaczki. Można 
powiedzieć, mówiąc językiem Hegla, że poszczególne odcinki tej wędrówki 
są składnikami triadycznej struktury racjonalnego myślenia, w którym każdy 
człon jest niezbędny, bo umożliwia dotarcie do celu. Ze szczytu poznania rozta-
czają się wprawdzie piękne widoki, ale góra ma też drugą stronę, i gdy obrócimy 
głowę, zobaczymy inne krajobrazy. Owa „kolistość” filozoficznego namysłu – 
swoiste prawo rozwoju myśli – zmusza nas jednak do opisu tylko elementów 
tego widoku, który w pewnych aspektach postrzegaliśmy podczas wspinaczki, 
a ze szczytu widzimy je jako całość. 

Po trzecie więc, trzeba znacząco poszerzyć spektrum inspiracji filozoficz-
nych. Istnieją one bowiem blisko, tzn. w kręgu codziennych, potocznych do-
świadczeń. Nie jest łatwo obrócić głowę w drugą stronę. Droga, którą podąża-
my na szczyt adekwatnego poznania, jest przecież zarazem szlakiem definiują-
cym tożsamość osobową człowieka. W przypadku działalności filozoficznej jest 
to także pewien ethos, czyli zespół określonych narzędzi badawczych. Innymi 
słowy, owa „kulistość” wszelkich schematów racjonalności urzeczywistnia się 
w ciągłych odniesieniach do naszej przeszłości, czyli – jak by to określił Sartre 
– tworzy ona esencję naszego życia szczelnie wypełnioną rozmaitymi przeży-
ciami. Warto jednak spoglądać w przyszłość, gdyż w jej potencjalnej bytowości 
chyba bardziej wszechstronnie ujawniają się tajemnice naszego życia. Filozofia 
nie ma wprawdzie narzędzi do badania przyszłości, gdyż wszelkie historiozofie 
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i rozmaite koncepcje praw historii są przecież ekstrapolacją ważnych uwarun-
kowań życia ludzkości już przeżytego, zrealizowanego. Takich narzędzi nie ma 
także człowiek „prostego serca”. Jednak jeśli wierzy w to, że owa przyszłość ma 
sens – i trzeba spokojnie czekać na jego realizację – to przekazuje pouczają-
cą wskazówkę dla współczesnych filozofów, tworzących na ogół w „więzieniu 
czasu dokonanego”. W zasobach własnej duchowości muszą oni odkryć prare-
ligijność istniejącą w każdym człowieku, która, miejmy nadzieję, stanie się fun-
damentalną inspiracją dla autentycznie twórczej filozofii – refleksją na miarę 
wyzwań obecnego stulecia.

Józef Dębowski
UWM – Olsztyn

1. 
Powiada się, tak twierdził np. Leszek Kołakowski, że filozofowie od zawsze 

byli bardziej skuteczni w destrukcji i burzeniu aniżeli w tworzeniu, budowaniu. 
Dotychczasowe dzieje filozofii pozwalają stosunkowo łatwo uprawdopodobnić 
tę opinię. To fakt. Z drugiej jednak strony, czego również nie można przeoczyć, 
zawsze wysoko ceniliśmy u filozofów ich znakomity zmysł syntezy, porządku 
i harmonii, a więc m.in. umiejętność scalania tego, co rozproszone, oraz po-
rządkowania tego, co bezładne lub amorficzne. Filozofii i filozofom, mimo pre-
dylekcji do formułowania zawrotnych uogólnień (często dość ryzykownych), 
nie można także odmówić intelektualnej przenikliwości – umiejętności do-
strzegania tego, co dla naszej wiedzy potocznej (a częstokroć także dla nauk 
szczegółowych) pozostaje zakryte, mgliste lub niejasne, a co daje się wypatrzyć 
tylko „okiem filozofa” i odsłonić dopiero przy udziale specyficznej filozoficznej 
wyobraźni. 

Listę cnót i przywar, które były, są i zapewne będą przypisywane filozofom, 
można kontynuować bez końca. Można też bez końca wyliczać rozliczne anty-
nomie i paralogizmy (semantyczne, logiczne), w które były i są uwikłane filozo-
ficzne dociekania. Wszystko to powoduje, że filozofię i filozofowanie odbiera się 
nierzadko jako zajęcie jałowe, bałamutne, a nawet szkodliwe, bo sprowadzające 
na manowce. Tymczasem jest i druga, zdecydowanie pozytywna strona filozo-
fowania. Dość pamiętać, że filozofia zawiera (gromadzi, przechowuje i pielę-
gnuje) bardzo zróżnicowane odmiany wiedzy. Prócz tej ściśle naukowej, na ogół 
mocno wyspecjalizowanej, filozofia zawsze ceniła sobie wiedzę o charakterze 
sapiencjalnym, a więc mądrość. Od początku przecież – zgodnie z etymologią 
słowa „filozofia” (gr. philein – miłować, i sophia – madrość) – to właśnie „dą-
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żenie do mądrości”, „pragnienie mądrości” oraz „umiłowanie mądrości” miało 
stanowić główny motyw poznawczej aktywności filozofów i podstawowy sens 
ich wiedzotwórczych zabiegów. Mądrość – greckie sophia, łacińskie sapientia 
– była ich celem głównym. Mądrość – czyli właśnie to, o co chodzi ludziom 
„prostego serca”. 

2. 
Ma się rozumieć, mądrości nie należy utożsamiać z wiedzą, niechby i nauko-

wą, oraz z samą tylko erudycją. Można posiadać stosunkowo skromny zasób 
wiedzy (zwłaszcza naukowej), a mimo to być człowiekiem mądrym, prawym 
i roztropnym. I odwrotnie: można być wszechstronnie wykształconym erudytą, 
mieć naukowe osiągnięcia i uniwersyteckie tytuły, a mimo to pozostawać nie-
mądrym safandułą życiowym, gamoniem, a nawet głupcem i oszustem. To się 
zdarza, i to wcale nierzadko. Wiele jest bowiem różnych typów zarówno mądro-
ści, jak i wiedzy. Jest mądrość nadprzyrodzona i przyrodzona, boska i ludzka, 
teoretyczna i praktyczna, racjonalna i irracjonalna (mistyczna). Równie wiele, 
albo i więcej, mamy różnych odmian wiedzy. Jest wiedza potoczna, zdroworoz-
sądkowa, naukowa, teoretyczna, praktyczna, analityczna, syntetyczna, spekula-
tywna, literacko-artystyczna, racjonalna, irracjonalna etc. 

Czym wobec tego jest mądrość, zapyta ktoś, skoro nie da się jej sprowadzić 
do samej tylko wiedzy? Próbując znaleźć dobrą odpowiedź na to pytanie, moż-
na pójść np. tropem Jacques’a Maritaina i utrzymywać, że mądrość jest czynni-
kiem przenikającym wszystkie odmiany poznania – scalającym je w najszerzej 
pojęte (lecz mocno zróżnicowane) zjawisko wiedzy. Ale można również pójść 
śladem greckich stoików i przyjąć za nimi, że mądrość jest sztuką właściwego 
kierowania swoim życiem. Przy tym „właściwego” znaczy w tym wypadku tyle, 
co gwarantującego harmonijne układanie wielostronnych relacji ze światem 
i z innymi ludźmi. 

Oczywiście, dobrze wiem, że możliwe są także inne sposoby rozumienia mą-
drości (czyli inne jej pojęcia), ale według mojego przekonania ujęcie stoików 
trafia w samo sedno. A jeśli tak jest istotnie i jeśli nadto przyjąć, że również lu-
dziom „prostego serca” zależy na znalezieniu harmonii ze światem (przyrodzo-
nym i nadprzyrodzonym), to by ją odnaleźć, mogą czerpać z filozofii pełnymi 
garściami. Rzecz jasna, nie będę tutaj wskazywał żadnej konkretnej doktryny 
filozoficznej, która byłaby w stanie zaspokoić oczekiwania i aspiracje każdego 
z poszukujących. Takiej bowiem nie ma. Jednak dotychczasowe dzieje filozofii, 
nawet gdyby ograniczyć się do filozofii europejskiej, są na tyle zróżnicowane 
i bogate, że bez większego trudu każdy znajdzie w nich coś dla siebie. 
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3. 
Człowiek „prostego serca”, ponieważ nie jest (z definicji) zmanierowanym hi-

pokrytą i pozerem, oczywiście nie będzie podążał za żadną filozoficzną modą. 
Te pojawiają się i znikają, przyciągając uwagę jedynie na krótką chwilę i na ogół 
koncentrując się na jakichś „błyskotkach” albo „fajerwerkach”. Człowiek „pro-
stego serca”, jeśli zapragnie wzbogacić i ugruntować swoją wizję świata, będzie 
omijał „filozoficzny plankton”, „intelektualne błyskotki” i „przeintelektualizowa-
ny bełkot”. Dlatego sięgnie raczej do klasyków filozofii. Sięgnie tam, by znaleźć 
teorie rzeczywistości, które urzekają z jednej strony swoim rozmachem i uni-
wersalnością, z drugiej zaś dogłębnością analiz, solidną rzeczową argumentacją 
i logiczną koherencją. Człowiek „prostego serca”, nawet jeśli uzna, że żadna filo-
zoficzna treść i żadna filozoficzna doktryna nie są godne jego zainteresowania, 
nauczy się od filozofów co najmniej jednego: jak skutecznie omijać filozoficzne 
bezdroża, światopoglądowe rafy oraz intelektualne manowce. Ponieważ w filo-
zofii, o ile rzeczywiście jest to filozofia autentyczna (a nie pseudofilozofia, czyli 
np. ideologia albo jakaś inna intelektualna gra), zawsze chodzi o to, co istotne 
– istotne w świecie i dla świata, w człowieku i dla człowieka, w życiu i dla życia, 
w myśleniu i dla myślenia. Filozofia, która rozmija się z tym, co istotne, albo 
w ogóle nie jest filozofią, albo natychmiast przestaje nią być. Istotowość – feno-
menologowie mówią w tym kontekście o ejdetyzmie i nastawieniu ejdetycznym 
(gr. eidos – istota czegoś, prawzór, wzorzec) – stanowi konstytutywną cechę 
filozoficznego myślenia oraz warunek konieczny wszelkiego filozofowania. 
Zarazem też, jak sądzę, poza sapiencjalnym charakterem, istotowość filozofii 
stanowi może najlepszy powód, by zainteresował się nią także człowiek „pro-
stego serca”. Przecież na jałowe dywagacje i rozmowy o banialukach nie będzie 
tracił czasu ani jeden, ani drugi. 

4. 
Inną ważną i zarazem specyficzną cechą filozofii jest to, że w swoich wyja-

śnieniach (a więc wtedy, gdy staje przed pytaniem typu „dlaczego?”) z reguły 
odwołuje się do racji ostatecznych. Przyczyny bezpośrednie i pośrednie są dla 
filozofa raczej mało interesujące i na ogół nie jest skłonny uznać ich za dosta-
teczną rację zachodzenia czegoś. Poniekąd wynika to już z samej natury py-
tań, problemów i zagadnień, z jakimi mierzy się filozofia. Chcę przez to powie-
dzieć, że filozofa, podobnie jak człowieka „prostego serca”, nie udaje się zbyć 
byle czym. Jeden i drugi operuje bowiem w obszarze oczywistości. Ale o ile 
ludzie „prostego serca” zwykle na oczywistościach poprzestają, o tyle filozofo-
wie idą jeszcze jeden krok dalej. Pytają mianowicie o podstawy tych oczywisto-
ści – o ich racje dostateczne i zarazem ostateczne. Filozofowie zatem nie tylko 
wiedzą, że 2+2=4, ale usiłują ustalić, dlaczego tak jest i dlaczego tak być musi. 
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Dlaczego nawet Bóg nie jest w stanie odmienić tego stanu rzeczy? I pytają tak 
długo, aż dotrą do sfery absolutnych konieczności, sfery bezwzględnego musu 
– sfery, którą nazywają filozoficznym absolutem. Jeżeli nie daje się go osiągnąć 
wprost (np. przy wykorzystaniu pięciu Tomaszowych dróg), to próbują podej-
ścia nie-wprost, drogi elenktycznej – drogi, na której wykazują, że to bardzo 
głupio (a nawet niedorzecznie) jest myśleć, iż dwa plus dwa równa się, dajmy na 
to, pięć, trzy albo minus siedem. 

I otóż, ilekroć w życiu naszym powszednim mocno pobłądzimy, zagubimy 
się w cywilizacyjnych meandrach, zostaniemy dotkliwie poturbowani, nazna-
czeni cierpieniem (własnym lub bliskich), kiedy dopadną nas rozmaite ciemne 
moce i demony, gdy świat cały się zawali, wtedy… Wtedy mamy do wyboru 
dwie drogi: albo w ciszy i pokorze ugiąć się pod brzemieniem życia, upaść na 
kolana i zaszlochać, albo też poszukać jakiegoś oparcia w filozofii. Wprawdzie 
filozofia nie jest jedyną przystanią, w której możemy szukać wsparcia, ukojenia 
i ratunku, ale w sytuacjach kryzysowych dla wielu osób – właśnie z tego powo-
du, że dotyka ona tego, co istotne i zarazem apodyktycznie oczywiste – może 
być skutecznym kołem ratunkowym. Może być takim kołem, ponieważ umoż-
liwia mentalne oswojenie tego, co z perspektywy dnia codziennego zdaje się 
bolesne, straszne, okrutne, obce, niezrozumiałe, a nawet niepojmowalne. 

5.
Rzecz jasna, nie twierdzę tutaj, że filozofia stanowi jedyne takie oparcie albo 

że można je rekomendować każdemu, w każdym czasie, w każdym miejscu i na 
każdą okoliczność. Nie. Jestem jak najdalszy od tego rodzaju zadufania i inte-
lektualnej pychy. Wiem, że zdarzają się sytuacje, o których nie śniło się nawet 
filozofom. Ale wiem też, że tak jak zasadniczo niesamowystarczalny jest nasz 
świat common sense’u (czy, jak powie Husserl, „świat naturalnego nastawienia”), 
tak równie niesamowystarczalne pozostają wszystkie inne przestrzenie nasze-
go bycia, naszego życia i naszego myślenia, także obszar rozumu naukowego, 
rozumu matematycznego, rozumu komputacyjnego i rozumu technologiczne-
go. Wiem również, że często bywa tak, iż ten, „kto gromadzi wiedzę, gromadzi 
cierpienie” (Koh 1, 18). No cóż, taka jest człowiecza dola. Dlatego, by nie popaść 
w zgorzknienie lub nie strzelić sobie w łeb, trzeba nam czegoś więcej niż samej 
tylko wiedzy – trzeba nam mądrości. Trzeba nam umiejętności trafnego odróż-
niania ziarna od plew. Trzeba nam mądrego kierowania swoim życiem. 

Mam wrażenie, że oczekiwania ludzi „prostego serca” i oczekiwania filozo-
fów są w tym punkcie całkowicie zbieżne. Jednym i drugim marzy się przyro-
dzona ludzka mądrość. Jedni i drudzy usiłują dotknąć istoty rzeczy. Jedni i dru-
dzy zabiegają o wewnętrzny spokój i harmonię. Jednych i drugich nie da się 
zwieść byle czym. Ale o ile człowiek „prostego serca” na ogół działa w sposób 
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spontaniczny i nieomal bezwiedny, o tyle filozof, zanim cokolwiek zrobi, pier-
wej musi sobie „w głowie” wszystko poukładać: gruntownie przemyśleć, dro-
biazgowo przeanalizować, metodycznie zorganizować, wszechstronnie uspój-
nić i należycie uargumentować. Można by chyba powiedzieć, że to, co stanowi 
o sile jednego, zarazem stanowi o słabości drugiego – i odwrotnie. Z tego jednak 
powodu obydwaj znakomicie się dopełniają. Człowiek „prostego serca” spraw-
dza i realizuje to, co filozof wymyśli, zaprojektuje, zracjonalizuje i, mniej lub 
bardziej udolnie, usprawiedliwi, ale czego sam urzeczywistnić nie jest w stanie 
(vide Platon umykający z Syrakuz). Z kolei filozof dostarcza ludziom „prostego 
serca” to, czego sami, kierując się jedynie intuicją, osiągnąć nie są w stanie, a co 
mimo to milcząco i bezwiednie zakładają. 

Naturalnie, w realnym świecie i realnym życiu obydwa te modele nie wy-
stępują w czystej postaci, bowiem żaden z nich nie jest samowystarczalny. One 
wzajem się przenikają i warunkują. W realnym życiu każdy z nas po części 
okazuje się filozofem, a po części człowiekiem „prostego serca”. Tyle że granica 
między jednym a drugim w każdym przebiega gdzie indziej i inaczej. Dlatego 
po jednej i po drugiej stronie możemy odnaleźć nieprzebrane bogactwo szcze-
gółowych odmian, zróżnicowaną ich dynamikę oraz rozmaite metamorfozy. 
W związku z tym lepiej zapewne jest mówić tutaj o pewnych tendencjach czy 
samej tylko predylekcji. 

6.
Biorąc te zastrzeżenia pod uwagę, można mimo to zaryzykować twierdze-

nie, że jeśli ludzie „prostego serca” w którymś momencie swego życia poczują 
głód filozofii, to głód ten znajdzie pełniejsze zaspokojenie raczej w filozofii re-
alistycznej niż idealistycznej. Mam tu na myśli przede wszystkim realizm me-
tafizyczny (np. proweniencji Arystotelesowskiej), ale także realizm epistemolo-
giczny i semantyczny. W tym kontekście łatwiej będzie u nich o zgodę np. co 
do tego, iż zdanie „Śnieg jest biały” jest prawdziwe, ponieważ śnieg jest biały, 
a nie dlatego, że np. – jak argumentują semantyczni antyrealiści typu Michaela 
Dummetta czy Hilarego Putnama – takim go spostrzegamy albo tak się w tej 
kwestii umówiliśmy. Ludzie „prostego serca” tym samym, świadomie lub nie-
świadomie, opowiedzą się za klasyczną teorią prawdy i tzw. (przez Dummetta) 
warunkowoprawdziwościową teorią znaczenia. Bliższy ich „prostemu sercu” 
będzie też zapewne „schemat T” Alfreda Tarskiego (formuła Zdanie „p” jest 
prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy p) aniżeli jakakolwiek inna ogólna zasada 
rozstrzygania o prawdziwości naszych językowych wypowiedzi. 

I nie ma tu nic do rzeczy fakt, że nigdy dotąd nie słyszeli oni ani o klasycz-
nym sposobie definiowania prawdy, ani o Tarskim, ani o jego „konwencji T”, 
ani o jego „schemacie T”, ani o konkretnych „T-równoważnościach”. Albowiem 
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ludzie „prostego serca” wcale nie muszą zdawać sobie sprawy z powinowactwa, 
jakie zachodzi pomiędzy ich własnymi poglądami a np. poglądami filozofów 
akademickich. Ważne w tym wszystkim jest natomiast to, że zajęli jasno określo-
ne stanowisko w pewnej ważnej i konkretnej kwestii filozoficznej, np. w kwestii 
prawdy i jej kryteriów. Załóżmy, że było to stanowisko realistyczne i obiektywi-
styczne. Okoliczności życia, okoliczności przyrody i okoliczności społeczne ła-
two jednak mogą sprawić, że to ich pierwotne realistyczne przekonanie zacznie 
się chwiać. Wówczas, na skutek presji rzeczywistości i ontycznych warunków 
życia, mogą poczuć potrzebę zmodyfikowania swych poglądów, a przynajmniej 
rozważenia swoich racji i racji swoich ewentualnych oponentów. Cóż, wtedy 
sami zaczną otwierać wrota do szeroko pojętej filozofii. Wtedy sami zaczną 
sięgać po filozoficzne argumenty, rozważać wszelkie „za” i „przeciw”, rozczyty-
wać się w filozoficznych traktatach, a może nawet sami zaczną je pisać. Bo gdy 
ludzie „prostego serca” dostrzegą potrzebę zmian, to zwykle zaczynają je od 
siebie. Dokładnie tak jak dawno temu, w antycznej Grecji, postulowali to stoicy: 
„Zmieniaj raczej siebie niż świat!”. 

7. 
Tych wspólnych obszarów, miejsc i punktów, w których krzyżują się dro-

gi filozofów i ludzi „prostego serca”, może być dużo więcej. Wskutek zawrotne-
go tempa zmian technologicznych i cywilizacyjnych oraz rosnącego stopnia ich 
komplikacji człowiek współczesny bardzo łatwo traci dzisiaj orientację co do 
ich jakości, natężenia i kierunku. Dzisiaj bardzo łatwo się pogubić – każdemu 
i bodaj we wszystkim. Łatwo się pogubić praktycznie i życiowo, informacyjnie 
i poznawczo, moralnie i światopoglądowo. Dzisiaj zdaje się sięgać zenitu nie tyl-
ko zamęt informacyjny, ale i aksjologiczny. Dlatego szczególnie ważne jest to, 
byśmy nie stracili wrażliwości na świat wartości – byśmy potrafili je dostrze-
gać, byśmy umieli zauważać obiektywny ich porządek, byśmy nie stali się głusi 
na ich wołanie i ślepi na ich obecność. Tego rodzaju uwiąd prędzej czy później 
sprawi bowiem, że w konsekwencji usychać będzie także nasze sumienie. A to 
z kolei spowoduje, że – jak w swoim czasie z naciskiem podkreślał Józef Tisch-
ner – pod znakiem zapytania stanie nasze człowieczeństwo. 

Filozofia zawsze miała sporo do powiedzenia także w sprawach sumienia. 
Nawet więcej, to właśnie w filozofii wielokrotnie usiłowano poprowadzić roz-
maite arcyważne granice – arcyważne również dla ludzi „prostego serca”, np. 
granice między kwestią wiary a kwestią wiedzy, rozumem praktycznym a teore-
tycznym, błędem sumienia a błędem poznania, podmiotem działań moralnych 
a tzw. czystym podmiotem poznania etc. Bo przecież, jak całkiem niedawno za-
uważył neurobiolog Antonio R. Damasio, „życie potrzebuje granic”. Wcześniej 
doskonale rozumieli to wielcy klasycy filozofii, przynajmniej niektórzy, choćby 
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Olsztyn 1999; Odkrywanie struktur rzeczywistości. Problemy filozofii całości 
w poglądach Mariana Borowskiego, Olsztyn 2012. 
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Ks. Antoni Siemianowski – profesor filozofii teoretycznej na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i w Wyższej 
Szkole Bankowej w Toruniu, obecnie w stanie spoczynku. Autor licznych 
artykułów na tematy filozoficzne i recenzji, publikowanych  m.in. w cza-
sopismach: „W Drodze”, „Studia Gnesnensia”, „Znak”, „Topos”. „Colloquia 
Theologica Adalbertina”. Autor książek poświęconych zagadnieniom filo-
zoficznym, m.in. Człowiek i prawda (Poznań 1986), Śmierć i perspektywa 
nadziei (Gniezno 1992), Człowiek a świat wartości (Gniezno 1993), Szkice 
z etyki wartości (Gniezno 1995, 2006), Antropologia filozoficzna (Gniezno 
1996, 2005), Sumienie (Bydgoszcz 1997), Zrozumieć miłość (Gniezno 1998), 
Fenomenologia. Nowe tematy i obszary badań (Gniezno 2005), Usilnie my-
śleć i poszukiwać. Studia i eseje filozoficzne (Poznań 2012). 

Roman Ingarden. Dobrze pojmują to również ludzie „prostego serca”. Jak się 
zdaje, znakomicie ujął to Edmund Husserl, gdy w mrocznych czasach niemiec-
kiego nazizmu pisał w liście do Ingardena (cytuję z pamięci): „Kimkolwiek in-
nym bywa się z motywów drugorzędnych lub egoistycznych, filozofem jest się 
tylko jako osobowość etyczna albo… Albo w ogóle się nim nie jest”. 

Piękna myśl. Piękne filozoficzne credo. I piękny akt duchowej solidarności 
z ludźmi „prostego serca”. 
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1. Dziedzictwo Sokratesa

„Opowiadają, że Sokratesowi przyśniło się raz, iż trzymał na kolanach mło-
dego łabędzia, któremu natychmiast wyrosły skrzydła i który z prześlicznym 
śpiewem wzbił się w powietrze. Nazajutrz przedstawiono mu Platona. Wtedy 
Sokrates miał powiedzieć, że tym ptakiem jest właśnie Platon” – taką powiast-
kę znajdujemy u Diogenesa Laertiosa1. Był Platon najsłynniejszym z uczniów 
Sokratesa; nie był jednak uczniem jedynym. Wspominano już o innych – poza 
Akademią Platońską – szkołach, które widziały w Sokratesie swojego duchowe-
go mistrza: cynickiej, cyrenajskiej, megaryjskiej i elijskiej/elejskiej2. Ich przed-
stawiciele, zwani sokratykami mniejszymi, choć głosili poglądy nieraz znacznie 
się od siebie różniące, wszyscy czerpali z nauczania starego mistrza bądź też – 
co w starożytności znaczyło wiele – z przykładu jego życia. 

1.1. Sokratycy mniejsi 
Spośród nich najsilniej oddziałali cynicy i cyrenaicy, dwie szkoły, któ-

re – chociaż obie skupiały się na zagadnieniach moralnych – wyprowadziły 
z nauczania Sokratesa skrajnie różne konsekwencje. Zasadniczą kontrowersję 
między nimi można by określić jako spór o naturę dobra: według cyników naj-

1 Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. B. Kupis, Warszawa 1958, III, 5.
2 Zob. D. Dembińska-Siury, Moja krótka historia filozofii starożytnej, „Studia Redemptorystowskie” 

11 (2013), s. 35.
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wyższe dobro stanowiła cnota (arete), osiągana drogą trudu (ponos) i rezygna-
cji z wszelkiej przyjemności, podczas gdy dla cyrenaików, przeciwnie, była nim 
właśnie przyjemność (hedone). Sens arete jest trudny do oddania, po polsku 
przekłada się ją jako ‘cnota’ lub ‘dzielność’, oba tłumaczenia są jednak na swój 
sposób mylące. Dosłownie arete znaczy tyle co ‘najlepszość’, czyli doskonałość3. 
Antystenes, założyciel szkoły cynickiej (lub kynickiej)4, choć uważał się za je-
dynego wiernego ucznia Sokratesa, bardzo się od pozostałych różnił: dojrzały 
w latach, gardził wszelkimi formami5, a także subtelnościami rozważań filozo-
ficznych. Bywał określany jako amousos, aphilosophos, apaideutos, a więc pro-
stacki, nieznający filozofii (niefilozofujący), niewychowany. Wywodził, że arete 
jest wiedzą, ale nie w sensie episteme (wiedza teoretyczna), lecz phronesis (wie-
dza praktyczna), można więc (i należy) jej się uczyć – zdobywa się ją jednak nie 
poprzez analizę pojęć, a na drodze działania6: zmagania się z pokusami i przy-
jemnościami. Te ostatnie uznane zostały za największe zagrożenie dla cynickie-
go mędrca, który wzór zachowania znajdował w mozolnym życiu Heraklesa. 
Kontestując, często w sposób wyzywający, wszelkie normy i instytucje, wszel-
kie więzi czy to rodzinne, czy społeczne – wszystkie je uznając jedynie za kon-
wencję, cynik przyjmował, że sama arete wystarcza do szczęścia, a poprzez jej 
zdobycie osiąga się samowystarczalność (autarkeia) i staje się jednostką w peł-
ni autonomiczną i wolną. 

Z pewnością można wskazać Sokratejskie źródło takiej postawy. Alkibia-
des w Uczcie, wygłaszając pochwałę Sokratesa, zwraca uwagę na jego wy-
trzymałość na głód i zimno7. Jednakże Antystenes, w swoim umiłowaniu 
wyrzeczenia, odrzucił inny rys właściwy jego mistrzowi. To prawda, był So-
krates wzorem człowieka wolnego i doskonale panującego nad sobą, niemniej 
obce mu było cynickie odbieranie życiu wszelkiego uroku i przyjemności. Po-

3 Arete pozostaje w związku z aristos, najwyższym stopniem przymiotnika agathos, czyli dobry. Stąd 
ową „najlepszością” odznaczać się może ktoś, ale też coś, kto/co jest najlepszy/e w jakiejś dziedzinie. 
Sokrates arete złączył z człowiekiem, jego duszą; była ona tym, co duszę czyni najlepszą, i wiązała 
się z wiedzą o dobru. Od czasów Sokratesta też arete, nie tracąc pierwotnego znaczenia, nabiera 
treści przede wszystkim etycznej.

4 Od nazwy gimnazjonu Kynosarges, gdzie Antystenes nauczał, lub wręcz od słowa kyon, czyli pies; 
stąd też „psia szkoła”.

5 Cynicy ukształtowali szczególny obraz filozofa – odzianego w podarty płaszcz, zaniedbanego, 
z nieodzowną torbą i kijem. Najbardziej znanym cynikiem w dziejach był Diogenes z Synopy, we-
dług własnego określenia – Diogenes Pies, postać nader barwna, zob. Diogenes Laertios, Żywoty 
i poglądy słynnych filozofów, dz. cyt., VI, 20–78.

6 Antystenes odrzucał istnienie pojęć ogólnych i poznanie sprowadzał do spostrzeżeń zmysłowych 
odnoszących się do jednostkowych rzeczy, jako jedynie istniejących. Znana była jego niechęć do 
Platona, zresztą wzajemna. Pojęcia pełnią w poglądach Platona zasadniczą funkcję i trzeba mieć 
świadomość, że postępuje on w tym za Sokratesem (por. „Studia Redemptorystowskie” 11 (2013), 
s. 39), ten więc ważny element nauki mistrza Antystenes odrzucał.

7 Platon, Uczta, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1957, 219E–220B.
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wie bowiem Alkibiades i tak: „A kiedy przyszły lepsze czasy, on jeden umiał 
żyć i pić nadzwyczajnie”8. 

Ten to rys hedonistyczny, umiejętność radowania się życiem, uwypukli za-
łożyciel szkoły cyrenajskiej Arystyp, według którego, jak pisano, najwyższe do-
bro i cel działania stanowić ma przyjemność, rozkosz (hedone). Przy czym nie 
pojmował on przyjemności jako uczucia zadowolenia z życia – to było szczę-
ście, rozumiane jako suma przyjemności. Dobrem natomiast miała być po pro-
stu przyjemność, i to każda, bowiem nie czynił między nimi rozróżnienia co 
do większej lub mniejszej ich szlachetności. Przyjemność w ujęciu Arystypa 
stanowiła doznanie cielesne i zasadniczo każdy łagodny ruch ciała był czymś 
dobrym, w odróżnieniu od doznań gwałtownych, sprawiających przykrość. 
Podkreślić należy przy tym wagę samego doznania: to ono dawało stan pozy-
tywny lub też negatywny9. I chociaż pochwała przyjemności cielesnych wydaje 
się daleko odbiegać od Sokratejskiego ideału, to jednak wpływ starego mistrza 
uwidacznia się i w hedonizmie Arystypa, który w doborze przyjemności kładł 
nacisk na panowanie nad sobą i przestrzegał przed bezwolnym im uleganiem. 
Zgodnie z przypisywanym mu porównaniem, stosunek do rozkoszy przypomi-
nać ma panowanie nad koniem, którym się kieruje, a nie któremu pozwala się 
sobą powodować. 

Najmniej wiadomo o szkole założonej przez Fedona z Elidy, stąd zwanej 
elijską lub też przez niektórych historyków elejską, co jednak zbytnio kojarzy 
się z Eleą i szkołą eleatów. Sam Fedon pisał dialogi o tematyce etycznej, a ich 
tytuły wymienia w króciutkim rozdziałku Diogenes Laertios; jest wśród nich 
Zopyros, zatytułowany imieniem znanego fizjonomisty, który z rysów twarzy 
człowieka rozpoznawał jego charakter. Fedon przywołuje jego opinię o So-
kratesie, którego wygląd wskazywał, zdaniem Zopyrosa, na umysłową tępotę 
i skłonność do uciech. Ciekawe, że „sam Sokrates poparł Zopyrusa, mówiąc, 
że były mu one wrodzone, ale że pokonał je za pomocą rozumu (… sed ratio-
ne a se deiecta diceret)”10.

I wreszcie szkoła megarejska, założona przez Euklidesa (z Megary), łączy-
ła zainteresowanie tematyką etyczną, w tym rozważania nad statusem najwyż-
szego dobra, z zamiłowaniem do dialektyki. Było to poniekąd bliskie postawie 
Sokratesa, jednakże w wykonaniu megarejczyków dialektyka nie tyle była ko-
nieczną, jak u niego, drogą dochodzenia do prawdy, ile stawała się sztuką upra-
wianą dla niej samej, czego świetnym przykładem są sofizmaty Eubulidesa 
z Miletu, a wśród nich słynny „Kłamca”, nad którego rozwiązaniem biedzili się 

8 Tamże.
9 Inaczej w przyszłości będzie to zagadnienie ujmował czerpiący z poglądów cyrenaików Epikur, 

który najwyższą przyjemność sprowadzi do nieodczuwania cierpienia.
10 Cyceron, Rozmowy tuskulańskie, tłum. J. Śmigaj, Warszawa 1961, 37, 80. 
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jeszcze myśliciele średniowieczni i który po dziś dzień stanowi dobre ćwiczenie 
intelektualne11. Szczególną sławę zdobył żyjący kilkadziesiąt lat później (ur. ok. 
320 roku przed Chr.) Stilpon, o którym Diogenes pisze, że „tak bardzo prze-
wyższał innych filozofów inwencją i talentem sofistycznym, że pod jego wpły-
wem cała niemal Hellada zaczęła »megaryzować«”12. Jednakże warto tu o nim 
wspomnieć nie z uwagi na jego zdolności dialektyczne, a poglądy etyczne, któ-
re charakteryzuje lapidarna maksyma: Omnia mea mecum sunt (w tłumaczeniu 
polskim występuje zbędny naddatek: „Wszystko, co mam dobrego, jest ze mną”)13.

2. Platon

Pisanie o poglądach Sokratesa zawsze napotyka barierę w postaci tzw. kwe-
stii sokratycznej14. Przedstawianiu myśli, które znane są tylko ze źródeł pośred-
nich, ponadto niejednoznacznych, z konieczności towarzyszyć musi szczególna 
ostrożność ze strony piszącego oraz pewien element nieufności ze strony od-
biorcy. Wydawać by się mogło, że od tej trudności uwolni nas dzieło Platona. 
Ten, w odróżnieniu od swojego mistrza, pisał wiele, a i czas obszedł się z jego 
pismami łaskawie, najpewniej dlatego, że były nieprzerwanie czytane, a więc 
przepisywane, stąd kruchość dawnych materiałów pisarskich nie przeszkodzi-
ła im dotrwać do naszych czasów. Zachowały się prawdopodobnie wszystkie 
dzieła Platona, można nawet powiedzieć, że w pewnym nadmiarze, bowiem 
autentyczność niektórych z nich bywała kwestionowana. Przekonanie, iż w tej 
sytuacji przedstawienie Platońskich poglądów jest sprawą prostą, odbiega jed-
nak od słuszności. Pisząc, Platon nie miał bowiem na celu wyłożenia jakiegoś 
systemu filozoficznego, ani też jego pisma nie mają postaci naukowych trakta-
tów. Autor dyskutuje w nich poszczególne zagadnienia, nie troszcząc się bynaj-
mniej o spójny związek ani też logiczną konsekwencję wypowiedzi w kolejnych 
dialogach. Pojawia się więc problem nieco podobny do sokratejskiego, choć 
inaczej warunkowany: jeżeli w ciągu długiego życia Platon podejmował różno-
rodną problematykę, co więcej, nieraz te same tematy roztrząsał w różnych dia-
logach i bywa, że do innych dochodził konkluzji, to czy można w jego pismach 
odnaleźć pewne spójne rozwiązania systemowe lub choćby jakąś niesprzecz-

11 „Kłamca” w wersji Cycerona: „Jeśli stwierdzisz, że kłamiesz, i mówisz prawdę, to zarazem kłamiesz 
i mówisz prawdę”, por. Cyceron, Księgi Akademickie, tłum. W. Kornatowski, Lukullus 29, 95n., w: 
tenże, Pisma filozoficzne, t. III, Warszawa 1961. O Eubulidesie i jego sofizmatach zob. Diogenes 
Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, dz. cyt., II, 108. 

12 Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, dz. cyt., II, 113.
13 Por. Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, tłum. W. Kornatowski, Warszawa 1961, II, 18–19. Autor-

stwo gnomy omnia mea mecum porto łączy się z osobą Biasa (VII/VI wiek przed Chr.), zaliczanego 
do grona legendarnych siedmiu mędrców; por. Cyceron, Paradoksy stoickie I, 1, 8.

14 Zob. „Studia Redemptorystowskie” 11 (2013), s. 34 n.
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ną propozycję intelektualną (a jeżeli tak, to jaką? i którym myślom przyznać 
moc scalającej nadrzędności?), czy raczej należy pozostać przy koncepcji od-
rębnej egzegezy pojedynczych pism? Oczywiście, zgody wśród badaczy być tu 
nie może. W najbardziej skrajnym ujęciu można powiedzieć, że ilu czytelników 
Platona, tyle też interpretacji jego twórczości. Niemniej jednak sądzę (nie tylko 
przecież ja), że można się pokusić o przekazanie jego myśli jako pewnej całości.

Platon urodził się ok. 427 roku przed Chr., prawdopodobnie w Atenach, 
zmarł w roku 347 przed Chr., również w Atenach15. Właściwe jego imię brzmia-
ło Aristokles, a przydomek Platon otrzymał bądź z uwagi na barczystą sylwetkę, 
bądź szerokie czoło (platonos – szeroki). Pochodził z jednego z najznakomit-
szych rodów w Atenach: potomek króla Kodrosa po mieczu i Solona po kądzieli 
był niewątpliwie predestynowany do osiągnięcia szczytów kariery politycznej. 
I gdyby nie tragizm czasów, w których przyszło mu żyć, tak by się stało, czego 
świadectwo sam daje w bardzo ważnym dla zrozumienia motywów jego działa-
nia (acz nie tylko ich) Liście siódmym. Napisze w nim: „Zamierzałem, skoro tylko 
stanę się panem samego siebie, poświęcić się niezwłocznie służbie publicznej”16. 
Polityczne wydarzenia w Atenach: przewrót, który wyniósł do władzy trzydzie-
stu tyranów, oraz nastanie z kolei ustroju demokratycznego, skutecznie go jed-
nak do tej drogi zniechęciły. Wyobrażał sobie bowiem odnośnie do Trzydziestu, 
wśród których byli też jego krewni i znajomi, „że będą rządzić państwem w ten 
sposób, iż z drogi nieprawości do prawych przywiodą je obyczajów”. I tu pomylił 
się bardzo. Pewną nadzieję wzbudził w nim przewrót demokratyczny, jednak-
że wyrok na Sokratesa i jego śmierć przesądziły sprawę: „Gdy patrzyłem na to 
wszystko i na ludzi odgrywających rolę w polityce, i na prawa, i na obyczaje, (…) 
tym trudniejszą wydawało mi się rzeczą, abym mógł we właściwy sposób zająć 
się polityką. (…) Wreszcie zrozumiałem, że wszystkie państwa obecnie, wszyst-
kie wzięte razem, ile ich jest, źle się rządzą”17. Długi ten fragment o rozterkach 
Platona związanych z ewentualnym podjęciem działalności politycznej wydaje 
się nie mieć z filozofią związku; tak jednak nie jest, bowiem w tych właśnie wy-
darzeniach można znaleźć klucz do zrozumienia jego rozważań, uzasadniają-
cy podjęcie próby spojenia poszczególnych pism i ogarnięcia całości jego myśli.
15 Platon odebrał staranne wykształcenie; według starożytnych przekazów, w młodości pisał też tra-

gedie, które miał spalić, gdy w wieku 20 lat spotkał Sokratesa. Był jego uczniem przez osiem lat, 
do śmierci mistrza. Wówczas opuścił Ateny, przez wiele lat podróżował, m.in. do Italii i na Sycylię; 
z tego okresu pochodzą kontakty z pitagorejczykami, ważne dla jego filozofii, i znajomość z tyra-
nem Sycylii Dionizjosem I, która dała początek próbom czynnego zaangażowania się w politykę. 
Platon jeszcze dwukrotnie udawał się do Syrakuz w nadziei na urzeczywistnienie w osobie Dioni-
zjosa Młodszego ideału władcy-filozofa. Obie wyprawy skończyły się klęską, pierwsza wygnaniem, 
druga nawet uwięzieniem Platona. Po powrocie z pierwszej, ok. roku 387–385, Platon założył w ga-
ju herosa Akademosa szkołę – Akademię.

16 Platon, List siódmy, 324b, w: tenże, Listy, tłum. M. Maykowska, Warszawa 1987.
17 Tamże, 325c–326.
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Po wielu sporach o chronologię i autentyczność dzieł Platona obecnie wy-
różnia się w jego twórczości trzy okresy i odpowiednio trzy grupy pism: okres 
sokratyczny18, średni19, wreszcie okres późny20. Dzieła, poza Obroną Sokratesa 
i listami, mają formę dialogów, na wzór sposobu nauczania Sokratesa21, którego 
też uczynił Platon czołową w nich postacią, chociaż co do pism okresu średnie-
go przyjmuje się, iż Sokrates stanowi w nich porte-parole Platona, a w tekstach 
ostatnich jego rola jest bardzo ograniczona; np. w Prawach w ogóle już nie 
występuje. Ta systematyzacja ukazuje rozwój poglądów Platona: od dyskutowania 
kwestii etycznych w tzw. pismach sokratycznych, co do których też przyjmuje 
się, że zasadniczo uczeń wyraża w nich poglądy mistrza, poprzez sformułowanie 
i wyłożenie teorii idei w tekstach okresu średniego, do przedstawienia pewnych 
aporii, które tę teorię cechowały, i próby ich rozwiązania w okresie ostatnim.

Wspomnieć jednakże jeszcze należy i o takiej interpretacji myśli Platona, 
która cały jego pisarski dorobek bierze niejako w nawias, czyli o tzw. nauce nie-
pisanej, w której głosi się, że prawdziwą swoją myśl Platon wykładał poza dia-
logami i że ostatecznie przyjmował dwie najwyższe zasady bytu: Jedno i Diadę. 
Podstawę dla tej tezy jej zwolennicy znajdują w pewnych wzmiankach obec-
nych w dialogach oraz w świadectwach pośrednich22. 

2.1. Idee

Miejsce to [hyperouranion – nadniebne] zajmuje (…) istota istotnie 
istniejąca, którą sam jeden tylko rozum, duszy kierownik oglądać może. 
Naokoło niej świat przedmiotów prawdziwej wiedzy23. 

Myśl Platona obejmuje bogactwo dokonań filozoficznych czasów przeszłych: 
zaznaczają się w niej elementy heraklitejskie i ustalenia pluralistów (Empedo-
klesa, Anaksagorasa), znaczącą rolę odgrywa spuścizna pitagoreizmu i eleatów, 
a nade wszystko Platon podejmuje Sokratesa poszukiwanie obiektywnej wiedzy 
etycznej i stara się znaleźć dla niej uzasadnienie. 

18 Między innymi: Obrona Sokratesa, Kriton, Laches, Lyzis, Charmides, Eutyfron, Ion, Hippiasz Mniej-
szy, Hippiasz Większy, I księga Państwa, Protagoras, Gorgiasz. Niektórzy badacze wyodrębniają 
okres przejściowy z pewnych dialogów sokratycznych i średnich.

19 Między innymi: Uczta, Fedon, najpewniej też Fajdros, pozostałe księgi Państwa, Kratylos, Eutydem. 
20 Parmenides, prawdopodobnie Teajtet, Sofista, Polityk, Fileb, Krytiasz, Timajos, Prawa, Epinomis.
21 Trzeba pamiętać, że sam Sokrates sprzeciwiał się określaniu jego działalności jako nauczania.
22 Jednym z ważnych świadectw ma być fragment Listu siódmego, w którym Platon, mówiąc o naj-

poważniejszym przedmiocie swoich rozważań, stwierdza, że nie ma żadnej jego rozprawy na ten 
temat, „nie są to bowiem rzeczy dające się ująć w słowa…” (341c). Dalszy ciąg frazy jest bardzo 
ważny i trzeba będzie do niego wrócić w innym kontekście, tu jednak niech wystarczy uwaga, że 
owego przedmiotu w ogóle nie można ująć w słowa. Na temat nauki niepisanej zob. Platon. Nowa 
interpretacja, red. A. Kijewska, E.I. Zieliński, Lublin 1993.

23 Platon, Fajdros, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958, 247C.
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Pisma wczesne ukazują Sokratesa dyskutującego ze słuchaczami naturę po-
jęć etycznych, czy szerzej – odnoszących się do wartości, przekonanego, że 
przysługuje im pewna treść stała, obiektywna, różna od zmiennych właściwo-
ści przedmiotów, o których pojęcia te są orzekane24. „Co to jest [ti esti] piękno?” 
„Piękno, dzięki któremu wszystko jest piękne (…), co by to [ti] było takiego?” – 
pyta Sokrates w dialogu Hippiasz Większy25. Platoński Sokrates jest więc prze-
konany, że istnieje jakieś ti, jakieś ‘coś’, czego obecność w przedmiocie nadaje 
mu określoną cechę, np. piękno, samo piękno (to kalon auto), które sprawia, 
że „niech się tylko w jakiejś rzeczy znajdzie, zaraz ona robi się piękna” (292D). 
Przyjmuje zatem, że treść (niezmienna) pojęć orzekających o przedmiotach 
(zmiennych) znajduje swoją odpowiedniość w obecnej w nich pewnej ich nie-
zmienności. Stąd, skoro jest ona niezmienna, niezależna od zmiennych konkre-
tów, to i wiedza etyczna też ma być niezmienna, jest więc różna od zmienności 
świata postrzeganego zmysłowo. Rozmówcy występujący w dialogach sokra-
tycznych, poszukujący owego ti, najczęściej nie znajdują satysfakcjonującej od-
powiedzi; pisma kończą się aporią, jak Hippiasz, którego ostatnie zdanie przy 
pewnej zmianie szyku brzmi: „zdaje mi się, że rozumiem, [iż] piękno jest rze-
czą trudną” (304E). 

Wydaje się, że dociekania Sokratesa kończyły się samym tylko ustaleniem 
konieczności istnienia owego stałego czegoś, obecnego w rzeczach jako fun-
dament ich właściwości; poza tę obiektywną treść pojęć-wartości stary mistrz 
nie wyszedł. To był, sądzę, Platoński punkt wyjścia: przekonywała go intu-
icja, że zmienność zmysłowo postrzeganej rzeczywistości nie może stanowić 
przedmiotu niezmiennych pojęć. Ponadto jego rozważania na temat prawdzi-
wości istnienia łączyły się również, a może wynikały z określonych warunków, 
jakie Aristokles stawiał przed prawdziwym poznaniem. Dokładniej przyjdzie 
o tym mówić w części poświęconej problematyce poznawczej, tu niech wy-
starczy Platońska konstatacja, że poznanie i istnienie są paralelne oraz nieja-
ko dwuwymiarowe. Poznanie, jeżeli ma być prawdziwe, musi spełniać warunek 
powszechności i konieczności, tzn. sąd prawdziwy ma być taki dla każdego i za-
wsze, czego nie zapewnia świat zmysłowy jako jego przedmiot. I tu Platon pod-
jął Sokratejskie przekonanie o istnieniu obiektywnej wiedzy, rozszerzył wszakże 
jej zakres, rozciągając ją na całość rzeczywistości i nie ograniczając jej tylko 
do świata wartości. A zatem, skoro zmienna, zmysłowa rzeczywistość, w któ-
rej rzeczy powstają, giną i zmieniają się, nie jest przedmiotem niezmiennego, 
prawdziwego poznania, musi przeto istnieć jakiś inny jego przedmiot, który 
byłby wieczny i niezmienny. 
24 Zob. „Studia Redemptorystowskie” 11 (2013), s. 39.
25 Platon, Hippiasz Większy, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958, 286D, 294B. Autentyczność dialogu 

bywała dyskutowana, najpewniej niesłusznie.
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I tak Platon wyodrębnił dwie sfery bytu: byt ontyczny, prawdziwy (ontos on)26 
i te (byty?), które się stają (ta gignomena)27; stające się gignomena, sfera powsta-
wania – genesis, bytem zasadniczo nie jest. Ponad zmysłowym, przyjął zatem 
Platon istnienie bytu, a raczej bytów wiecznych i niezmiennych, stąd też niema-
terialnych i w doskonały sposób będących tym, czym są. Nazwał je ideami. Nie 
przedstawił jednakże teorii idei w postaci spójnego systemu ani też jednoznacz-
nie nie określił, czym miałyby one być. Greckie idea, ale też eidos, znaczyć może 
‘postać, forma’, jak również ‘rodzaj, gatunek’28. W niektórych pismach przysłu-
guje im niewątpliwie byt transcendentny, w innych, zwłaszcza okresu późnego, 
bardziej podkreśla się ich ogólny charakter. Niemniej nie są idee tylko bytem lo-
gicznym, ogólnym pojęciem dla pewnej klasy przedmiotów, jak chcieliby nie-
którzy badacze. Najwięcej mówi o nich Platon w dialogach okresu średniego, 
gdzie uznaje je za istniejące niezależnie, doskonałe wzorcze przyczyny istnień 
materialnych, stanowiące odrębny byt metafizyczny, odrębną zhierarchizowa-
ną rzeczywistość. W różnych pismach przyznaje miejsce na szczycie hierarchii 
różnym ideom: Dobru (Państwo), Pięknu (Uczta), Bytowi (Fajdros). O niektó-
rych wyraża się z wielką wzniosłością, jak o Pięknie w Uczcie, gdzie zostaje ono 
określone jako coś cudownego (ti thaumaston)29. Jeszcze wyżej wstępujemy 
w Państwie, w którym Dobru przyzna Platon transcendencję, przedstawiając je 
jako przyczynę innych idei, jako coś „ponad wszelką istotę (epekeina tes ousias), 
coś wyższego i mocniejszego o wiele”30. Należy tu wspomnieć, że te najwyższe 
idee będą odgrywać doniosłą rolę w etycznych, paideutycznych i politycznych 
rozważaniach Platona, do których, w moim zamierzeniu, ten systemowy wy-
kład myśli Aristoklesa jest tylko wstępem.

Jednakże, skoro ideom przyznany zostaje status prawdziwego bytu, i skoro 
zatem rzeczy materialne bytem zasadniczo nie są, powstaje trudność z uzasad-
nieniem ich istnienia. Rozwiązanie Platona zostało zasygnalizowane już wyżej: 
idee są wzorczymi przyczynami rzeczy. Jak to wyrazi, idea w rzeczy jakoś jest 
obecna (parousia), a rzecz w idei uczestniczy (metheksis), będąc jej obrazem; ra-
zem tworzą więc szczególnego rodzaju wspólnotę (koinonia)31. Idee uzasadnia-
ją rzeczy niejako troiście: określając ich istotę: to, czym rzecz jest; ich własności: 
26 Por. „Studia Redemptorystowskie” 11 (2013), s. 28, o pojęciu bytu u eleatów. Wpływy Parmeni- 

desa są wyraźnie obecne w Platońskiej koncepcji bytu.
27 Zob. Platon, Fedon, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958, 78D–79. 
28 Oba te terminy sprawiają kłopot swoją niejednoznacznością, powodują też kontrowersję odnośnie 

do ich synonimiczności (bądź jej braku) w pismach Platona. Dla tego problemu, acz nie tylko, po-
lecam szczególnie znakomite opracowanie Platońskiej ontologii: W. Stróżewski, Wykłady o Plato-
nie, Kraków 1992.

29 Por. Uczta, 210E – Witwicki pięknie przekłada frazę obrazującą sytuację tego, kto do Piękna się 
wzniesie: „I nagle mu się cud odsłania”. 

30 Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958, 509B.
31 Zob. Platon, Fedon, 100B–102B. 



39Filozofia

to, jaka rzecz jest; a także umożliwiając przydanie im adekwatnych pojęć. „Jest 
czymś każda z idei, a w nich inne rzeczy udział biorą i od nich rzecz każda bie-
rze nazwanie” (102B), powie Platon w Fedonie, dialogu bardzo czytelnie przed-
stawiającym zależność świata zmysłowego od rzeczywistości idei.

W pismach okresu późnego zaznaczają się mocne wpływy eleatów i pitago-
reizmu, a teoria idei zostaje poddana logicznej weryfikacji; wydaje się, że kla-
syczna jej postać, osądzona badaniem rozumu, nie daje się utrzymać. Niemniej 
wyobrażenie, że krytycyzm jest ostatnim słowem Platona, w rezultacie czego 
rezygnuje on z teorii idei, nie jest słuszne. W dialogu Parmenides, zagadkowym 
i trudnym do interpretacji, poddaje on teorię idei, a ściślej – koncepcję związku 
idei ze światem rzeczy zmysłowych, ostrej krytyce: odrzuca kolejno wszystkie 
możliwe i uprzednio przyjmowane formy wzajemnych relacji. Nie ostaje się ani 
przekonanie o uczestnictwie rzeczy w ideach oraz ich w nich obecności32, ani 
pomysł, że rzeczy odwzorowują idee33, ani wreszcie wyobrażenie, że idea jest 
myślą o wielu przedmiotach34. I chociaż niektóre argumenty wydają się mało 
rzetelne, ważne jest, że Platoński Sokrates w swojej dyskusji z Parmenidesem 
czuje się zmuszony je przyjąć. Aporia, którą kończy się ta dyskusja, nie oznacza 
jednak ostatecznej dyskwalifikacji teorii idei. Bo mimo iż ukochany mistrz (tu 
przedstawiony jako niezbyt jeszcze uczony młodzieniec) jest bezradny w star-
ciu z twórcą koncepcji bytu, oznacza to tylko tyle, że klasyczna postać przyjmo-
wanej niegdyś z entuzjazmem teorii wymaga korekty; można by powiedzieć, 
że problem bytu okazał się bardziej skomplikowany i należy rozważyć go po-
nownie. Krytyczna część Parmenidesa kończy się znamiennym stwierdzeniem 
Eleaty: „Jeżeli ktoś (…) nie dopuści istnienia postaci rzeczy (eidos), (…) i nie 
wyróżni żadnej postaci w każdej sprawie szczegółowej, ten ani nie będzie miał 
dokąd skierować wzroku duszy, nie dopuszczając, żeby istniała idea (idea) każ-
dego przedmiotu, zawsze jedna i ta sama, i zabije w sobie całkiem zdolność do 
mądrej rozmowy”35. Przeto, choć trudno jest ustalić zadowalającą relację po-
między ideami a rzeczami, odrzucenie idei byłoby, według Platona, równo-
znaczne z unicestwieniem możliwości poznania rozumowego36 i adekwatnego 
orzekania o rzeczach. 

W kolejnych dialogach okresu późnego (Sofista, Fileb, Timajos) Platon sku-
pi się na rozważaniu zagadnienia bytu. I chociaż wprowadzi do wcześniejszych 
ustaleń znaczące korekty: obdarzy byt życiem i ruchem, i myślą, co więcej, bę-
32 Jak np. rzecz może być wielka poprzez obecność w sobie maleńkiej cząstki wielkości?
33 Jeżeli idea jest wzorem dla pewnej grupy przedmiotów, to dla tej grupy przedmiotów i samej idei 

należy szukać kolejnego wspólnego wzoru – badacze formułują tu tzw. argument trzeciego czło-
wieka.

34 Jak materialna rzecz może uczestniczyć w myśli?
35 Platon, Parmenides, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1961, 135B–C.
36 Ów „wzrok duszy” w przekładzie Witwickiego to grecka dianoia – poznanie myślą. 
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dzie z przekąsem mówił o przyjaciołach idei przekonanych, że byt „uroczysty 
i święty, bez rozumu i bez ruchu, trwa na miejscu” (Sofista, 248E–249), to jed-
nak podda krytyce klasyczną postać teorii, ale nie samo istnienie idei. 

2.2. Świat zmysłowy

Świat bowiem jest rzeczą najpiękniejszą spośród zrodzonych, a jego 
budowniczy jest najdoskonalszą z przyczyn37. 

Okres późny cechuje w myśli Platona zmniejszenie wcześniejszego dualizmu 
i zainteresowanie światem zmysłowym oraz jego powstaniem. W dialogu Ti-
majos, bardzo swego czasu popularnym, Platon pyta o początek świata, a odpo-
wiedź znacznie odbiega od tradycyjnych greckich wyobrażeń o jego wieczności: 
„Jest zrodzony, bo jest widzialny, dotykalny i posiada ciało, a wszystkie tego ro-
dzaju rzeczy są przedmiotem zmysłów” (28b). Zrodzenie świata wymaga jed-
nak przyczyny, i w tym miejscu pojawia się ważna fraza: „Znaleźć Twórcę i Ojca 
tego całego Wszechświata jest wielkim przedsięwzięciem. Lecz gdy się Go od-
kryło, jest niemożliwe objawić Go wszystkim” (28c). 

Wraz z tym zdaniem/wyznaniem wchodzimy w obszar Platońskiej reflek-
sji o B/bogu. Jest to temat tyleż rozległy, co niejasny, i zająć się nim obszerniej 
nie jest możliwe: odpowiedź na pytanie, Kto/co jest B/bogiem według Platona, 
wymagałaby wnikliwej analizy szeregu dialogów i ostatecznie nie przyniosła-
by zadowalającej jednoznaczności. Okazuje się niepewna nawet na poziomie 
tego jednego pisma. Wielka czy mała litera?38 Platon mówi tu o Ojcu (pater), ale 
też o twórcy (poietes), budowniczym, rzemieślniku (tektainomenos, demiurgos). 
I jest ów Platoński Demiurg przede wszystkim twórcą, a nie Stwórcą, bowiem 
posługuje się w utworzeniu świata zarówno modelem, jak i materiałem, z któ-
rego tworzy. Wzór dla tworzonego dzieła znajduje w modelu wiecznym i nie-
zmiennym, będącym „przedmiotem rozumu i myśli” (29a). Jego doskonałość 
pośrednio przesądza kwestię ewentualnej wszechmocy Demiurga, bowiem na-
pisze Platon: „Ile razy ten, co coś tworzy z oczami nieustannie utkwionymi w to, 
co istnieje samo w sobie, (…) ile razy stara się wywołać w swej kreacji jego for-
mę i jej cechy, tyle razy wszystko to, co tak tworzy, jest z konieczności (eks anan-
kes!) piękne” (28a). Zatem to ów wieczny wzór decyduje o pięknie świata, nie 
moc jego twórcy, a w każdym razie nie tylko ona39. Potrzebuje też Demiurg ma-
teriału, którym czyni Platon materię – chora, i z nią łączy element konieczno-

37 Platon, Timajos, w: tenże, Timajos, Kritias albo Atlantyk, tłum. P. Siwek, Warszawa 1986, 29a.
38 Tłumacz Timajosa to przesądza, używając wielkiej, czy jednak w pełni można się z nim zgodzić?
39 W owym doskonałym, będącym przedmiotem rozumu wzorze nie można nie dostrzec Platońskich 

idei, ale tu są już one obdarzone życiem i rozumnością (30c nn.).



41Filozofia

ści. Chora to raczej miejsce-naczynie (hypodoche), nieokreślone, bezkształtne, 
zdolne do przyjęcia wszelkiej formy i jako takie określone mianem matki (me-
ter), mamki (titchene); „jest ona wprawiana w ruch i dzielona na figury przez 
przedmioty, które w nią wchodzą” (50c). Za pierwsze figury w niej powstające 
uznaje Platon cztery elementy (ogień, powietrze, wodę i ziemię), wyodrębnio-
ne już przez Empedoklesa, i z nich czyni „cegiełki”, z których zbudowany zosta-
nie świat materialny40. Powstaje on jeden, jedyny, kulisty41 i jako całość wieczny, 
choć złożony z części, które wieczne nie są. 

Demiurg obdarzył też świat duszą w przekonaniu, że jako piękny musi być 
rozumny, a „jest niemożliwe, aby jakaś rzecz mogła mieć rozum bez duszy” 
(30b); duszę, która miała władać, utworzył wcześniej niż ciało jej poddane. Jest 
więc świat organizmem, ciałem ożywianym i wprawianym w ruch przez duszę, 
doskonałym „obrazem bogów wiecznych” (37c). Nie mógł wprawdzie Demiurg 
nadać mu wieczności, ale jako jej naśladownictwo przydał mu obraz ruchów 
wiecznych – czas, „który naśladuje wieczność i który porusza się ruchem koło-
wym według praw matematycznych” (38a). Najdoskonalszymi istotami w świe-
cie są tzw. bogowie widzialni, utworzeni głównie z ognia, utożsamieni przez 
Platona z ciałami niebieskimi. Oni są dziełem samego Demiurga, który również 
– z resztek pozostałych po formowaniu duszy świata – ukształtował rozumny, 
nieśmiertelny element dusz ludzkich, wytworzenie reszty ludzkich organizmów 
powierzając już innym bogom (41c). 

Jest przeto świat najdoskonalszym obrazem doskonałego wzoru, uczynio-
nym przez doskonałego twórcę, i jako taki jest najpiękniejszy z możliwych. Do-
konanie dzieła tworzenia Platon zwieńcza interesującym stwierdzeniem: „Gdy 
Ojciec, który zrodził świat, zauważył, że on się porusza i żyje – ten świat – któ-
ry stał się obrazem bogów wiecznych – uradował się” (37c). Antropomorfizm 
to tylko czy cecha osoby? Powracamy do wcześniej zgłaszanej wątpliwości. Co 
więcej, Platon, pisząc o przyczynie utworzenia świata, odpowiada krótko: jego 
twórca „był dobry! A kto jest dobry, nie odczuwa nigdy żadnej zazdrości wobec 
nikogo. (…) pragnął, aby wszystko było, ile możności, podobne do niego. (…) 
chciał, aby wszystko było dobre” (29e–30a). Świat powstał więc z woli i dobro-
ci Demiurga, który też radował się z jego zdziałania. Czy przeto zdają się mieć 
rację badacze przekonani, iż koncepcja Demiurga jest wizją Boga osobowego? 
Nie takie to jednak proste. Napisze bowiem Platon i to, że świat został uczynio-
ny „przez najlepszy z Bytów rozumnych i wiecznych” (37a), a tak określa w Ti-

40 Por. „Studia Redemptorystowskie” 11 (2013), s. 28. Platon, zainspirowany pitagoreizmem, nadaje 
poszczególnym elementom postać geometryczną: ogniowi czworościanu, powietrzu – ośmiościa-
nu, wodzie – dwudziestościanu, ziemi – sześcianu.

41 Dla Greków jest to kształt doskonały, obejmujący sobą wszystko, oznaczający pełnię.
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majosie idee42. Pozostaje zatem powrócić do wyznania trudności, jakie sprawia 
poszukiwanie twórcy świata.

2.3. Człowiek

O najwyższym gatunku duszy ludzkiej w nas należy powiedzieć, że tę część, 
która (…) mieszka na szczycie naszego ciała, dał Bóg każdemu za geni-
usza opiekuńczego, i że ona wynosi nas nad ziemię dzięki swym boskim 
pokrewieństwom, jako że jesteśmy roślinami nie ziemskimi, lecz pochodzimy 
z nieba43.

Te rośliny niebiańskie mają wszakże ciało: Platon przedstawia człowieka 
jako dwoistość duszy i ciała, a relacje pomiędzy tymi elementami ulegają pew-
nej zmianie zgodnie z rozwojem jego poglądów. W dialogu Fedon ciało stanowi 
więzienie duszy i dopiero jego opuszczenie pozwala jej dostąpić prawdziwego 
poznania (62B, 67D, 82E). Lecz w Timajosie ciało staje się już swoistym wozem 
(ochema) duszy, w którym umieścili ją bogowie (69c), a sama sytuacja poznaw-
cza w innych dialogach też ciała nie dyskredytuje w sposób tak absolutny44. Nie-
mniej, niewątpliwie to dusza stanowi istotę człowieka: rozumna, nieśmiertelna, 
niematerialna. Jednakże jej koncepcja nie jest bynajmniej jednoznaczna. Czy 
dusza to określona całość, jak w Fedonie? Czy raczej jest trójdzielna, jak w Pań-
stwie, Fajdrosie, Timajosie? Pisząc o niej, Platon ucieka się do porównań, także 
do mitu – często tak czyni, gdy mówi o czymś wykraczającym poza oczywistość 
poznania, ale też odwołuje się do argumentów logicznych. Z wyjątkiem Fedo-
na, dusza jest przedstawiona jako złożenie trzech władz45: rozumnej (logisti-
kon), tzw. gniewliwej, zapalczywej, czyli szlachetnego zapału, woli (thymoeides), 
i pożądliwej (epithymetikon). W Fajdrosie zostaje przyrównana do uskrzydlone-
go rydwanu powożonego przez woźnicę (rozum) i zaprzężonego w dwa konie: 
białego (temperament) i czarnego (pożądliwość); w Państwie zastępują je trzy 
postaci: człowiek, lew i wielogłowy potwór46; w Timajosie zaś pojawiają się ana-
logiczne trzy władze duszy, lecz tworzenie człowieka obrazuje quasi-naukowy 
wywód: bogowie, kształtując ciało, zadbali o to, aby nieśmiertelna, dajmoniczna 
cząstka nie została zbrukana materią, a tworząc dwie pozostałe części, śmier-
42 To określenie w bardzo interesujący sposób łączy się z przedstawieniem najwyższej z idei, Dobra, do-

konanym przez Platona w Państwie; tam jednakże Dobro jest ukazane jako przyczyna innych idei. 
43 Timajos, 90a.
44 Pesymizm Fedona jest zrozumiały, jeśli się pamięta, że dialog ten opowiada o ostatnich chwilach 

i śmierci Sokratesa, jest więc bardzo ważne, aby znaleźć w tej sytuacji odpowiednie pocieszenie.
45 Tematem Fedona nie jest dusza jako taka, a problem jej nieśmiertelności. Należy tu podkreślić, że 

dużym błędem jest mówienie o trzech duszach; dusza według Platona jest jedna i nawet mówienie 
o jej częściach jest pewnym uproszczeniem, możliwym tylko na podstawie tekstu Timajosa; zasad-
niczo Platon wyodrębnia trzy władze lub też postaci duszy.

46 Zob. Fajdros, 246–B; Państwo, 588C–E.
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telne, także oddzielili szlachetny zapał od postawionego przy żłobie „dzikiego 
zwierzęcia” (69d–71a). 

Powyższy pobieżny przegląd fragmentów związanych z Platońską koncep-
cją duszy ukazuje niejednoznaczność problemu i uzasadnia rozbieżności, które 
pojawiają się także w odniesieniu do jej nieśmiertelności. Jest odwieczna, jak we 
wcześniejszych pismach, czy też utworzona, jak w Timajosie? Cała nieśmiertel-
na, czy tylko w części rozumnej (również Timajos)? Platon zostawia czytelników 
z tymi niejasnościami, jednak przy nieśmiertelności obstaje kategorycznie i jest 
to dla niego kwestia nader ważna, bowiem wielokrotnie, w różnych dialogach, 
stara się jej dowieść47. Nie jest istotne, myślę, czy nas te dowody przekonują, ani 
czy zgadzamy się z ich argumentacją, istotna jest pewność nieśmiertelności du-
szy, którą Platon chciał w nas wzbudzić. 

„Niechaj tedy będzie podobna do w jedno zrosłej siły skrzydlatego zaprzęgu 
i woźnicy (…) po całym świecie wędruje, rodząc się tu w tej, a tam w innej po-
staci. (…) A jeśli pióra straci, spada, aż coś stałego napotka, uchwyci i zamieszka 
tam, ciało ziemskie na siebie wziąwszy”48. Tezie o nieśmiertelności duszy towa-
rzyszy przeto teoria metempsychozy, zgodnie z którą dusza przechodzi kolejne 
wcielenia w różnych związkach i oczekuje ostatecznego wyzwolenia z ciała. Nie 
jest Platon pierwszym wśród greckich myślicieli jej orędownikiem49, aczkolwiek 
poświęca jej w swoich pismach szczególnie dużo miejsca, a jego opisy pośmiert-
nych losów duszy są bardzo piękne. Przedstawia je w formie mitów, czasami za-
znaczając, że nie można ich wprawdzie brać dosłownie, a może nawet byłoby to 
niemądre, ale jednak dobrze jest wierzyć, że „to tak jest, bądź też jakoś tak po-
dobnie”50. Trudno szukać w mitach pełnej zgodności, w różnych dialogach Pla-
ton odmiennie przedstawia zasady kolejnych wcieleń i pośmiertne losy duszy. 
Niemniej zawierają też one pewne punkty stałe: przekonanie o tym, że dusza za 
swoje życie w związku z ciałem jest sądzona i po rozłączeniu z nim ponosi od-
powiednie kary lub nagrody; że kolejne wcielenia są karą za poprzednie życie, 
47 Fedon zawiera kilka dowodów, wśród nich wywód o poznawaniu przez duszę przedmiotów 

wiecznych, niezmiennych i niematerialnych (idei), stąd o koniecznym jej do nich podobieństwie 
(79B–80B). Inne to: dowód z powstawania z przeciwieństw (70C–72), z anamnezy (72E–77D), 
z niemożności współwystępowania idei przeciwnych (103C–106E). W Państwie Sokrates prze-
konuje, że wszystko ginie od swoistego zła, jak żelazo od rdzy, a skoro swoistym złem duszy jest 
niesprawiedliwość (adikia) i doświadczenie pokazuje, że od niego dusza nie ginie, musi więc być 
nieśmiertelna (609–610B). Wreszcie w Fajdrosie dusza jest przedstawiona jako przyczyna i począ-
tek wszelkiego ruchu: swojego i świata, przeto „ani ginąć, ani się rodzić nie może, boby się całe 
niebo i wszystko stworzenie zwaliło i stanęło” (245C–D). Należy pamiętać, że dusza zdaniem Pla-
tona nie przysługuje wyłącznie człowiekowi, lecz także innym posiadającym życie istnieniom oraz 
światu jako całości.

48 Fajdros, 245–C.
49 Zob. „Studia Redemptorystowskie” 11 (2013), s. 30.
50 Fedon, 114D. Mity eschatologiczne pojawiają się w szeregu dialogów, m.in. w Gorgiaszu, Fedonie, 

Fajdrosie, Państwie, Timajosie.
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a czasami wręcz jego konsekwencją, ale też pewnego rodzaju szansą ekspia-
cji dla duszy, której ostatecznym celem jest powrót do trwania bezcieles- 
nego; a także, że dusze, które w swoim trwaniu byłyby „bezgrzeszne” lub też 
„bezgrzesznie” przeżyły pierwszy związek z ciałem, wcielać by się bądź nie 
musiały wcale, bądź uwalniały się już po pierwszym żywocie.

Najbardziej szczegółowy jest piękny mit eschatologiczny, którym koń-
czy się Państwo: relacja z zaświatów padłego w boju Era, wróconego do ży-
cia już na pogrzebowym stosie dla przekazania ludziom wiadomości o ich 
przyszłych losach. A zatem: dusze po śmierci stają przed sądem bogów51, któ-
rzy za minione życie zasądzają im kary i nagrody – za każde popełnione zło 
karę dziesięciokrotną i analogicznie dziesięciokrotna jest też nagroda (614C–
615). Stosownie do nich każda z dusz spędza tysiącletni okres oczekiwania na 
nowe wcielenie bądź cierpiąc, bądź też doznając odpoczynku i radości; wy-
jątek stanowią te, które będąc związane z ciałem, dopuściły się nieuleczal-
nych zbrodni – są strącane na wieczność do Tartaru (615E–616)52. Na koniec 
przychodzą dusze do wrzeciona Konieczności i tam losują kolejność wyboru 
nowego życia; wybierają same, ogranicza je tylko kolejność i nieuchronność 
wyboru. „Winien ten, co wybiera. Bóg nie winien” (617C–E)53. Bajka mitu staje 
się naraz bardzo poważna i wykracza poza motywy reinkarnacyjne: oto czło-
wiek sam odpowiada za swoje życie, dlatego najbardziej powinien się starać 
o studiowanie takiej nauki i szukanie kogoś, „kto go nauczy żywot dobry i ży-
wot zły rozpoznawać i spośród żywotów możliwych zawsze i wszędzie żywot 
lepszy wybierać” (618B–C). Stały to Platoński motyw – dobrego życia; przyj-
dzie do niego jeszcze powrócić. Po dokonaniu wyboru dusze wędrują przez 
Dolinę Zapomnień, by rozłożyć się obozem nad Rzeką Beztroski, skąd nocą, 
przy wtórze grzmotu i trzęsienia ziemi, „rozprysły się jak gwiazdy” ku naro-
dzinom (621B).

Nie zawsze wybór żywota jest dobrowolny; w Fedonie Platon przyjmu-
je, że „kto się dobrze prowadzi, lepszy los dostaje w udziale, a kto źle, ten 
gorszy” (248E). Podobnie w Timajosie, gdzie zapełnienie świata różnymi ro-
dzajami istnień dokonuje się właśnie na skutek metempsychozy, jako że pier-
wotnie bogowie utworzyli ludzi tylko w postaci męskiej54; obecna wielość jest 
konsekwencją kary za złe prowadzenie się mężczyzn (42b–c). Nieco inaczej 
w dialogu Fajdros, którego piękny mit wyraźnie sugeruje racjonalną interpre-
tację: przybranie ciała jest skutkiem owładającej duszą pożądliwości i w kon-
51 Por. np. Platon, Gorgiasz, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958, 523–524.
52 Por. Fedon, 113E–114B. Tu ową wieczność kary można pokonać, na pewnych warunkach.
53 Por. Timajos 41e–42d: Demiurg, aby nie być winnym zła „żadnej z istot żyjących”, objawił duszom 

„prawa przeznaczenia”: o dobrym życiu i o ich przyszłych losach, a rzecz to niespotykana w myśli 
greckiej, by twórca zwracał się ku swojemu tworowi, byt doskonały ku mniej doskonałemu. 

54 Oprócz mężczyzn także istoty żyjące w wodzie i powietrzu.
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sekwencji jej niezdolności do oglądania prawdy. Platon maluje pochody dusz 
wznoszących się ku światu idei, aby tam oglądały „zagony prawdy”: byt i inne 
przedmioty wiedzy (247C–D, 248B). Uskrzydlone podążają w orszakach bo-
gów. Gdyby dotarły pomyślnie do celu i tam nakarmiły się prawdą, powróciły-
by szczęśliwie wraz z bogami. Często jednak czarny koń doprowadza zaprzęg 
duszy do katastrofy: opanowanie woli przez pożądliwość obezwładnia ro-
zum i „przez niedołęstwo woźniców niejedna tam zostaje kaleką; niejednej się 
skrzydła połamią” (248B). Nie docierając do świata prawdy, dusza spada i zmu-
szona jest złączyć się z ciałem. Pierwsze wcielenie następuje w ciało człowie-
ka (z konieczności), a nabyty żywot jest tym doskonalszy, im więcej prawdy 
udało się duszy zobaczyć: poczynając od filozofa, a kończąc na tyranie (na 
przedostatnim miejscu znajduje się sofista!); późniejsze wcielenia dokonują się 
także w postaci zwierząt. I według Fajdrosa dusza po śmierci ciała staje przed 
sądem, wymierzającym jej tysiącletni okres kary lub nagrody za przeżyte ży-
cie, a gdy ten dobiegnie kresu, losuje nowy żywot według własnego wyboru. 
Konieczność wcieleń trwa dziesięć tysięcy lat, wyjątek czyni Platon dla tych 
dusz, które w ciele zajmowały się filozofią; one już po trzech kolejnych żywo-
tach „dostają pióra na nowo i w trzytysięcznym roku odlatują” (249). Czytamy 
też w Fajdrosie, że „na to samo miejsce, skąd przychodzi każda dusza, nie wró-
ci żadna, nim dziesięć tysięcy lat minie” (248E); wyjątek stanowią oczywiście 
dusze filozofów. Czy z tego zdania wynika nadzieja powszechnego oczyszcze-
nia i nieutracalnej szansy zobaczenia prawdy w odstępie dziesięciu tysięcy lat? 
Może, ale taka kategoryczna interpretacja nie jest całkowicie pewna.

Pojawia się jednakże bardziej zasadniczy problem. Czym jest według Pla-
tona nieśmiertelność, skoro łączy ją z ideą metempsychozy? Z pewnością nie 
jest osobowa; widzimy bowiem, że niezależnie od tego, jak daleko by on od-
szedł od głoszonej w Fedonie pogardy dla ciała, zawsze pozostaje ono czymś 
tylko przygodnym wobec duszy i służebnym, stanowiąc okazję do takiego 
ćwiczenia się całości w dobrym życiu: poznawczego, etycznego, aby dzięki 
niemu mogła ona osiągnąć ostateczne z niego wyzwolenie i udać się na Wy-
spy Szczęśliwych (Gorgiasz) bądź też na swoją gwiazdę (Timajos). Wydaje się, 
że nie jest to jednak rozwiązanie jedyne, i można znaleźć w pismach Platona 
pewne wzmianki, na podstawie których sądzić by należało, iż dane mu było 
przeżywać chwile „nieśmiertelności” za życia w ciele55. 

55 Na przykład w Państwie, Uczcie, Liście siódmym.
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2.4. Poznanie

(…) nagle mu się cud odsłania: 
piękno samo w sobie, ono samo w swojej istocie56. 

Również problematykę poznawczą przyjdzie nam wyłuskiwać z wielu dia-
logów i z różnych kontekstów. Powiedziano już o Platońskim przekonaniu, iż 
człowiek nie jest zdolny dosięgnąć prawdy poprzez poznanie zmysłowe, że wie-
dza ma dotyczyć tego, co jest, a nie tego, co się staje, zmienia; nie jednostko-
wych rzeczy, a tego, co ogólne57. „Zacząłem się bać, żeby mi dusza całkiem nie 
oślepła, jeżeli będę na rzeczy patrzał oczyma i każdym zmysłem po kolei będę 
próbował ich dotykać. Więc wydało mi się, że trzeba uciec się do słów [eis tous 
logous] i w nich rozpatrywać prawdę tego, co istnieje” – powie Platoński Sokra-
tes w dialogu Fedon (99E), sugerując, że właśnie rozpoczyna drugie żeglowanie 
(deuteros plous)58. Logos jest wprawdzie pojęciem wieloznacznym, ale kontekst 
tej frazy wyraźnie wskazuje na słuszność poszukiwania prawdy poprzez poję-
cia. Najbardziej szczegółowy wykład obrazujący stopnie poznania znajduje się 
w szóstej księdze Państwa. „Więc weź sobie jakby linię przeciętą na dwa nie-
równe odcinki i każdy jej odcinek przedziel znowu w tym samym stosunku” 
(509D). Zasadniczy podział linii obrazuje rozróżnienie dwóch światów: widzial-
nego, z królującym w nim słońcem, i myślnego, zwieńczonego Ideą Dobra. One 
z kolei dzielą się znowu, każdy na dwie części: w świecie widzialnym wyodręb-
nia Platon dziedzinę odwzorowań przedmiotów (eikones) i same przedmioty 
(horata), a w świecie myślnym: rzeczywistość przedmiotów matematycznych 
i geometrycznych, pewnych założeń formułowanych przez rozum (mathema-
tika, geometrika) oraz same postaci, idee (eide). Podziałowi temu odpowiada 
rozróżnienie paralelnych wobec niego sposobów poznawania, według zasady, 
że każdej sferze odpowiada poznanie jej właściwe: obrazom – myślenie obraza-
mi, przenośniami (eikasia), przedmiotom widzialnym spostrzeganie, mniema-
nie, wiara (aistheisis, doksa, pistis), przedmiotom matematycznym i założeniom 
rozsądek, rozumowanie (dianoia) i wreszcie postaciom, ideom rozum (nous). 

Upraszczając, można powiedzieć, że wyodrębnia Platon dwie zasadnicze 
dziedziny poznania: wiedzę (episteme) jako rezultat poznania rozumowego 
i mniemanie (doksa), będące skutkiem poznawania przez zmysły. To ostatnie 
nie jest równoznacznem fałszem, ale nie dosięga też prawdy, ukazuje, że rzeczy 
są i nie są, są raz takie, a raz inne – stają się i zmieniają; czy więc są? Owszem, 
bywa, że mniemanie jest prawdziwe, ale jest to sytuacja analogiczna do tej, gdy 

56 Uczta, 210E.
57 Zob. tamże. 
58 Drugie żeglowanie miało miejsce przy bezwietrznej pogodzie, gdy bezużyteczne żagle zastąpić mu-

siała praca przy wiosłach.
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ślepcowi zdarza się iść prosto drogą59. Sytuację poznawczą człowieka objaśnia 
najbardziej znana Platońska parabola, obraz jaskini. Ludzie żyją w świecie zmy-
słowym niby więźniowie znajdujący się w jaskini, w okowach, skuci tak, że nie 
mogą z niej ani wyjść, ani też odwrócić głowy. Przed nimi znajduje się ściana, 
na której pojawiają się cienie przedmiotów obnoszonych przez znajdujące się 
z tyłu, niewidoczne, lecz wydające różne dźwięki, ukryte za murkiem posta-
ci. Poza nimi pali się ogień, którego światło wytwarza cienie. Skowani ludzie 
nie znają żadnego innego świata poza jaskinią i tymi oglądanymi na ścianie cie-
niami, toteż uznają to za jedyną prawdziwą rzeczywistość; nie widzą samych 
przedmiotów, lecz tylko ich obrazy, i to w przedstawieniu ludzi, którzy nimi 
manipulują. Żyjąc bezrefleksyjnie, tacy właśnie, według Platona, jesteśmy: nie 
mamy nawet właściwych wyobrażeń o świecie, bezmyślni, ulegli wobec po-
wszechnych opinii i cudzych poglądów, a także własnych namiętności. Dla ade-
kwatnego poznania, choćby świata zmysłowego i rzeczy w nim, trzeba się zatem 
od tego wszystkiego uwolnić. 

Poznanie zmysłowe stanowi niemniej początek na drodze do celu, którym 
jest świat rozciągający się w blasku prawdy poza jaskinią, mimo że – jak wiemy 
– ten początek Platon bardziej lub mniej dyskredytuje: np. w Fedonie wręcz wy-
raża pochwałę śmierci, która oddziela duszę od ciała i tym samym umożliwia 
jej dostąpienie poznania (65B). W innych dialogach jednak nie każe dla pozna-
nia prawdy umierać dosłownie. A chociaż poznanie zmysłowe zawsze pozo-
stanie dla niego mylące i niepewne, jego krytyka nie będzie już tak absolutna, 
jak zwykło się sądzić. Wychodzi Platon od podstawowego a oczywistego fak-
tu istnienia człowieka jako związku duszy oraz ciała. W sytuacji kiedy dusza 
nie może poznawać w sposób czysty, ciało służy jej nawet pewną pomocą. Naj-
bardziej wyraźnie Platon mówi o tym w poświęconym miłości dialogu Uczta. 
Wielokrotnie w nim powtarza, że droga miłości, prowadząca aż do Piękna sa-
mego, rozpoczyna się od umiłowania piękna cielesnego60. Takie stwierdzenie 
nie wyda się jałowym, podyktowanym tylko akceptacją koniecznej sytuacji do-
datkiem, jeżeli przypomnimy sobie, że rzeczy z ideami są ontycznie związane: 
biorą udział w ideach określających ich istotę i własności, a idee z kolei w rze-
czach się uobecniają61. Adekwatne poznanie rzeczy jest więc właściwym stop-
niem na drodze do poznania idei, a pewne aspekty rzeczywistości zmysłowej 
są wręcz osobliwie „podnoszące w górę”, jeśli tak można by to wyrazić; należy 
do nich najbardziej piękno, bowiem Idea Piękna szczególnie rozświetla rzeczy 

59 Państwo, 506C. Szczególnie dużo pisze Platon na temat mniemania w dialogu Menon, zob. zwł. 
97–98.

60 Zob. np. 209B, 210–B, 211B–C. 
61 Zob. tamże. 
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i „my tutaj przyszedłszy, chwytamy ją najjaśniejszym ze zmysłów naszych (…). 
Los nam ją najjaśniej widzieć pozwolił i najgoręcej kochać”62. 

Przypomnę też, że idee nie tylko określają istotę rzeczy i ich cechy, lecz rów-
nież znajdują swój odpowiednik w pojęciach, które stanowią, zdaniem Platona, 
istotny element w poszukiwaniu prawdy. Platońskie przekonanie o reinkarna-
cji łączy się bowiem w aspekcie poznawczym z teorią anamnezy (anamnesis – 
przypominanie): „Przecież szukanie i uczenie się to w ogóle jest przypominanie 
sobie”63. Przyjęcie anamnezy okaże się czymś naturalnym, gdy będzie się pa-
miętać o omawianych wcześniej mitach eschatologicznych, a także opowieści 
z Fajdrosa o wznoszeniu się dusz do świata bytu i prawdy. „Przeto każda [du-
sza] się radością napełnia, kiedy byt od czasu do czasu zobaczy, widokiem praw-
dy się karmi (…), ogląda sprawiedliwość samą, ogląda władzę nad sobą, ogląda 
wiedzę (…) rzeczywiście istniejącą o tym, co jest istotnym bytem” (247D–E). 
Zdaniem Platona, człowiek nie zdobywa więc wiedzy poprzez poznanie zmy-
słowe, a drogą przypominania sobie oglądanych niegdyś przez duszę idei, o któ-
rych pamięć odcisnęła się w niej w postaci pojęć. Póki jednak jesteśmy w ciele, 
poznanie zmysłowe stanowi pewną konieczną podstawę poznania, a zarazem 
ułatwia przejście do pojęć i poprzez nie przypomnienie sobie oglądanych w po-
przednim życiu idei64.

Poznanie poprzez zmysły doprowadza zatem duszę do rozumowania, a wraz 
z tym wkraczamy do świata myśli. Na tym poziomie Platon mówi o ćwiczeniu 
umysłu w zakresie wszelkiego rodzaju nauk matematycznych65. Wszystkie je łą-
czy posługiwanie się abstrakcją, oderwanie od materii, przeto zajmowanie się 
nimi „podprowadza w górę to, co jest najlepszego w duszy, do oglądania tego, 
co jest najlepsze pośród bytów”66. Ponad nimi Platon umieszcza dialektykę, me-
todę mądrej rozmowy, jak ją określa, którą uznaje za najdoskonalszą z nauk67. 
Klasyczny przykład postępowania dialektycznego ukazuje pierwsza część Sofi-
sty, w której poszukuje się sofisty właśnie, a także Fajdros, gdzie Sokrates/Platon 

62 Fajdros, 250D. Powie też Platon, że piękno jest pokarmem dla skrzydeł duszy, dzięki któremu one 
odrastają (249D). Można zasadnie powiedzieć, że filozof wyodrębnia trzy drogi wstępowania ku 
ideom: piękna, miłości i rozumowania. 

63 Platon, Menon, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1959, 81D.
64 Na temat samych wrażeń zmysłowych i mechanizmu ich powstawania zob. Timajos, 43a–44b, 61d-68d.
65 Zob. Państwo, 525B–531C.
66 Tamże, 532C.
67 Wyróżnia w niej dwa komplementarne kierunki: jeden wstępujący, synoptyczny (synopsis), ćwi-

czący w uwalnianiu się od zmysłowych obrazów i w dochodzeniu do ogólności pojęć i rodzajów, 
w którym człowiek „od wielu spostrzeżeń rozpoczyna, a potem je myślą w jedno zbiera” (Fajdros, 
249B–C, 265D–266B; zob. też Uczta, 210–D, Państwo, 533C–D); drugi zstępujący, diairetyczny 
(diairesis), gdy umysł przechodzi przez kolejne podziały od najwyższej jedności do właściwego 
określenia tego, co poszczególne.
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próbuje zdefiniować, kim/czym jest Eros, i gdzie o dialektyce mówi się szczegól-
nie dużo (237C–238C).

Poprzez rozumowanie odrywa się człowiek od tego, co materialne i jed-
nostkowe, nabiera umiejętności w posługiwaniu się myślą tylko i wznosi w po-
znaniu ponad zmysłową rzeczywistość. To już nie jest oglądanie przedmiotów 
w świetle słońca, to wychodzenie z jaskini ku roztaczającemu się poza nią świa-
tłu prawdziwego bytu. Wszakże wysiłek rozumowania przypomina oglądanie 
tylko cieni i obrazów bytu, teraz tworzonych już przez umysł, żeby wzrok duszy 
przyzwyczaić się mógł do blasku prawdy; był niezbędny, aby można było spoj-
rzeć w samo światło i jego źródło. Poza jaskinią staje już bowiem człowiek wo-
bec idei. „Na szczycie świata myśli świeci idea Dobra i bardzo trudno ją dojrzeć, 
ale kto ją dojrzy, ten wymiarkuje, że ona jest dla wszystkiego przyczyną wszyst-
kiego, co dobre i piękne, że w świecie widzialnym pochodzi od niej światło i jego 
pan, a w świecie myśli ona panuje i rodzi prawdę i rozum”68. Tak daleko rozumo-
wanie nie sięga, tu człowiek wznosi się ponaglany pragnieniem, miłością; Platon 
mówi o oku duszy (533D) i wzroku (518D), o szczególnej części duszy pokrew-
nej bytowi (490B), o oglądzie, dotknięciu, więcej – o złączeniu w miłości. W ję-
zyku nabrzmiałym erotyką mowa jest o płodzeniu i rodzeniu: prawdy, wielkich 
i wspaniałych myśli oraz słów, doskonałości moralnej, wreszcie o przemianie 
całego życia. Ten, „kto istotnie kocha wiedzę, (…) nie przestanie kochać [apo-
legoi tou erotos, dosłownie: nie porzuci miłości, erosa!], zanim nie dotknie isto-
ty każdej rzeczy tą częścią swojej duszy, której dane jest dotykać czegoś takiego. 
(…) On się nią do bytu istotnego zbliży, zespoli się z nim, płodzić zacznie rozum 
i prawdę”69. Mimo że w późniejszych pismach styl staje się mniej obrazowy, to 
jednak opis szczytowego aktu poznawczego niezmiennie umieszcza go w sferze 
daleko wykraczającej poza zdolność rozumowania. „Nie są to bowiem rzeczy 
dające się ująć w słowa (…), ale z długotrwałego obcowania z przedmiotem, na 
mocy zżycia się z nim, nagle, jakby pod wpływem przebiegającej iskry, zapala się 
w duszy światło i płonie już odtąd samo siebie podsycając”70.

Należy zadać pytanie o możliwość wyjścia z jaskini oraz szczególne, bądź 
też nie, uzdolnienie do oglądu ponadniebnej rzeczywistości. Wydać się to może 
zaskakujące, ale Platon wyraźnie podkreśla, że potrzebna zdolność tkwi w du-
szy każdego człowieka71. Problem tkwi w tym, żeby „patrzeć tam, gdzie trze-

68 Państwo, 517B–C. 
69 Tamże, 490–B. Por. drogę miłości, którą kochający wznosi się do samego Piękna, przedstawioną 

w Uczcie (208E–211B), a także ważną analizę poznania w Liście siódmym (342–343e). I bardzo (!) 
interesujące: na temat erosa i jego roli we wznoszeniu się do Boga por. Benedykt XVI, Deus caritas 
est, Rzym 2005, 5. 

70 List siódmy, 341c–d. 
71 Państwo, 518C–D. Także w Fajdrosie czytamy, że „w naturze każdej duszy człowieka leży ogląda-

nie bytów” (249E).
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ba”. Powracamy do jaskini: naprzeciw siedzących ściana, za nimi światło słońca, 
a jeszcze dalej, wyżej, blask bytu i Dobra. Cóż mają zrobić, aby ujrzeć prawdę? 
Obrócić się! I Platon dobitnie to właśnie wyraża: „całą duszą trzeba się odwrócić 
od świata zjawisk, które powstają i giną, aż dusza potrafi patrzeć na byt rzeczy-
wisty i jego pierwiastek najjaśniejszy” (518C). Mówi wręcz o pewnej umiejętno-
ści (techne) nawracania się (periagoge, dosłownie obrót). Jednakże, jeżeli każdy 
zdolny jest wykonać konieczny obrót, dlaczego jaskinia ciągle pozostaje miej-
scem ludnie zamieszkanym? Sugeruje wprawdzie Platon wyzwolenie z natury 
(515C), co przypomina pochody dusz malowane w Fajdrosie, jednakże szyb-
ko zamienia liczbę mnogą na pojedynczą i ostatecznie opisuje los tylko jed-
nego, który poza jaskinię wychodzi. Zdaje się nie mieć złudzeń co do tego, że 
większości jaskinia bardzo odpowiada. Sądzę, że z tego właśnie napięcia wyła-
nia się sens Platońskiej nauki: historyczny Sokrates w dialogu Obrona Sokrate-
sa mówił o zleconej mu przez Apollona misji wybudzania Ateńczyków z marnego 
życia. Wydaje się, iż Platon tę misję podjął i jego dzieło stanowi kontynuację nauki 
mistrza nie tylko w zakresie ontyki, lecz przede wszystkim w wysiłku wychowania 
człowieka, który nie będzie już za jaskinią tęsknił. 

2.5. Etyka, paideia i polityka72

Bo przecież chodzi nie o byle co, ale o to, jak właściwie żyć należy73.

W Liście siódmym, pisząc o trudzie dialektyki, który mozolnie doprowadza 
do wiedzy o tym, „co dobre z natury”, zaznacza Platon, że rodzi się ona „w tym, 
kto jest dobry z natury (…) zasadniczo bowiem nie przyjmuje się ten przedmiot 
na gruncie obcej sobie natury” (343e–344). Aby poznać prawdę, nie wystarczą 
więc same uzdolnienia intelektualne, warunkiem jest także podobieństwo do 
poznawanego przedmiotu74. Jeżeli zatem poznawanym przedmiotem ma być 
Dobro czy Piękno, z konieczności poznający człowiek też musi być/stać się do-
bry, piękny75.

Problem poznania okazuje się więc także problemem moralnym. Cnoty, do-
skonałości moralne (aretai) są zdaniem Platona wrodzone. We wczesnych pi-
smach, np. w dialogu Protagoras, gdy Platon utożsamia cnotę z wiedzą i stara 

72 Polityka nie w sensie współczesnym, a w znaczeniu rozważań o państwie – polis.
73 Państwo, 352D.
74 Tradycyjne to greckie przekonanie: poznawanie podobnego przez podobne; wyraźnie zostało wy-

rażone niegdyś przez Empedoklesa, który wywodził, że zmysły poznającego rozpoznają cząstki 
podobne swoim w poznawanym przedmiocie. I chociaż ta teoria nie była jedyną, np. żyjący nieco 
później Anaksagoras dowodził, że rozpoznają się przeciwieństwa, niewątpliwie ta pierwsza miała 
znacznie więcej zwolenników. Należał do nich i Platon, a dla jego myśli teoria ta była szczególnie 
ważna.

75 Greckie kalos, piękny, ma wyraźnie odcień etyczny, jak w sformułowaniu: „piękny moralnie”.
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się dowieść jej jedności, widać wyraźne wpływy jeszcze Sokratejskie. Jednakże 
już w Państwie uwzględnia on czynniki pozarozumowe, które także wpływają 
na sposób zachowania się człowieka, i wyodrębnia trzy zasadnicze cnoty, każ-
dą właściwą określonej władzy duszy, oraz doskonałość naczelną spajającą je 
wszystkie. I tak, doskonałością władzy rozumnej jest mądrość (sophia), zapal-
czywej męstwo (andreia), pożądliwej umiarkowanie (sophrosyne); każda z nich 
sprowadza się do umiejętności doskonałego działania właściwej sobie władzy. 
Naczelną cnotą duszy jest sprawiedliwość (dikaiosyne), formująca się wówczas, 
gdy każda z władz działa zgodnie ze swoistą doskonałością, na skutek czego 
w duszy panuje piękna równowaga. 

Znamienne, że Platońskie rozważania na temat doskonałości moralnych 
znajdują się w dialogu Państwo. Bardzo szczególne to pismo, wzbudzające do 
dziś wiele emocji, często interpretowane krytycznie i tyleż autorytatywnie, co 
błędnie76. Przeciwstawia się, przykładowo, wymowę Państwa dialogom takim 
jak Uczta, jako tekstu, w którym głosi się zniewolenie człowieka, w opozycji do 
tego, który przedstawia piękną drogę jego rozwoju. Nic bardziej błędnego! Pań-
stwo rozpoczyna się od dramatycznej dyskusji na temat sprawiedliwości. Pla-
toński Sokrates stara się przekonać rozmówców, że sprawiedliwość jest zaletą 
czyniącą człowieka szczęśliwym, wbrew powszechnym wyobrażeniom, iż w ży-
ciu społecznym wystarczy stwarzać tylko jej pozory, bowiem prawdziwie prak-
tykowana unieszczęśliwia, a bywa, że wręcz okazuje się niebezpieczna77. Przy 
bardziej wnikliwej lekturze staje się przeto jasne, że u podstawy modelu ideal-
nego państwa, które Platon przed czytelnikami buduje, leży dramat ludzkiego 
wyboru: sprawiedliwości czy niesprawiedliwości, dikaiosyne czy adikia. W dia-
logu Państwo Sokrates/Platon dokonuje demistyfikacji złych wyobrażeń i sta-
ra się ukazać rozmówcom wartość sprawiedliwości samej w sobie, jako pewnej 
doskonałości, arete, bez której nie ma życia prawdziwie szczęśliwego. Teoria 
idealnego państwa okazuje się więc służebną wobec starania, aby ukazać drogę 
wyjścia z sytuacji dramatycznego ludzkiego rozdarcia78. 

Na Platońskie państwo można spojrzeć jako na pewną drogę życia. Moż-
liwość takiej interpretacji wskazuje już sam prolog dialogu, obrazujący drogę 
w dół, drogę Sokratesa schodzącego z Aten do Pireusu i tam w pewnej mierze 
zniewolonego przez innych, przytłoczonego ich butnymi a fałszywymi pogląda-
mi na temat sprawiedliwości. Dialog ukazuje też drogę w górę, drogę wstępowa-
76 Mam na myśli zwłaszcza dzieło K. Poppera, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, w którym uzna-

ny myśliciel do owych wrogów zalicza właśnie Platona, zarzucając mu głoszenie poglądów totali-
tarnych. 

77 Zob. wypowiedź o sprawiedliwym poddanym kaźni i wbitym na pal (362).
78 W Prawach Platon wyraźnie napisze, że troska o doskonałość duszy jest największą powinnością 

człowieka i nic ponad nią nie można stawiać, nawet państwa. Jeśliby zaś ono miało znieprawiać 
swoich obywateli, oni mogą się ratować opuszczeniem go i pozwolić na jego rozpad (770D–E). 
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nia: z jaskini, świata pozorów, ku światłu słońca, do prawdziwej rzeczywistości. 
Do tych dwóch trzeba dodać trzecią: właśnie drogę życia w państwie przezna-
czoną dla tych, którzy jaskinię uważają za wygodne miejsce pobytu, którzy nie 
będąc świadomi swojego ubezwłasnowolnienia, ulegają powszechnym wyobra-
żeniom o szczęśliwości życia niesprawiedliwego – przykrytego jedynie pozora-
mi sprawiedliwości – i są niezdolni do samodzielnej jego przemiany, do wyjścia 
z jaskini o własnych siłach. Warto pamiętać, że choć każdy z natury jest zdolny 
do poznania, ostatecznie z jaskini wychodzi tylko jeden79. I on musi zostać prze-
wodnikiem dla innych, choćby go nawet nie chciano słuchać, choćby i zabito – 
powraca wstrząsające wspomnienie o Sokratesie (517)80. 

W Liście siódmym Platon napisze: „Szczęśliwe nie może być nigdy żadne 
państwo ani żadna jednostka, jeżeli nie będzie żyć rozumnie i zgodnie z naka-
zami sprawiedliwości, czy dojdzie do tego samodzielnie, czy też dzięki temu, 
że wśród obyczajności prawych zwierzchników otrzyma zacne wychowanie 
i wykształcenie” (335d). A w Timajosie stwierdzi, że żaden człowiek nie jest zły 
z własnej woli; czynią go takim złe rządy nieprzygotowanych do tego ludzi, złe 
rozmowy w mieście i złe wychowanie. „I za to należy zawsze obwiniać rodziców 
raczej niż dzieci, wychowawców raczej niż ich wychowanków” (86d–87b). Poza 
niezmienną aktualnością tych słów zwraca uwagę bardzo mocno podkreślo-
na rola dobrych wychowawców i ludzi sprawujących rządy81. W takim kontek-
ście dobre państwo staje się koniecznym warunkiem właściwego wychowania. 
To uzasadnia sensowność Platońskiego projektu, ale jest tu i drugi istotny ele-
ment, mianowicie przekonanie filozofa o szczególnej równoległości struktury 
państwa i duszy człowieka. Od początkowej dyskusji w dialogu na temat spra-
wiedliwości i jej roli w życiu jednostki Platon przechodzi płynnie do refleksji 
o państwie, stwierdzając, że skoro sprawiedliwość powinna stanowić również 
istotną cechę polis, należy zatem zająć się tym większym niż dusza obrazem, 
który pozwoli na lepsze uchwycenie problemu. Państwo, zauważa, powinno za-
spokajać podstawowe potrzeby wspólnoty, a jest ich trzy: jego społeczność musi 
być zaopatrzona w niezbędne dobra materialne, jako całość musi być zabezpie-
czone przed wojnami i przewrotami, i wreszcie powinno być właściwie rządzo-
ne. Zarysowuje się tu trójpodział analogiczny do tego w duszy; w idealnej polis 
istnieją trzy klasy: tych, którzy wytwarzają, tych, którzy bronią, i tych, którzy 
rządzą. Każda z nich powinna jak najlepiej wykonywać swoje zadanie i tylko je, 
nie zajmując się tym, co do niej nie należy, a wówczas będzie działać z właściwą 
79 Zob. tamże. 
80 O roli przewodnictwa duchowego zob. „Studia Redemptorystowskie” 11 (2013), s. 33 n. Bardzo 

mocno podkreśla Platon potrzebę przewodnika także w Uczcie, gdzie ma on prowadzić ukocha-
nego ku Pięknu.

81 A przecież słowa te padają w tekście poświęconym problemowi powstania świata zmysłowego; jak 
więc ważny musiał być ten problem dla Platona.
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sobie cnotą: wytwórcy z zachowaniem umiarkowania, strażnicy męstwa, rzą-
dzący mądrości. Dzięki takiemu ładowi całe państwo spojone będzie nadrzęd-
ną cnotą sprawiedliwości. Analogia ze strukturą duszy jest oczywista i bardzo 
to ważne. Jest bowiem Platon przekonany, że w tak zorganizowanym państwie 
ludzie znajdą szczęście, jako że każdy będzie zajmował się tym, do czego ma na-
turalne skłonności. Bo wprawdzie ideałem jest dusza pięknie zrównoważona, 
jednakże w ludziach zazwyczaj dominują określone skłonności i czują się oni 
dobrze wówczas, gdy mogą je realizować. Ważną tedy rzeczą jest trafne ich roz-
poznanie i temu ma sprzyjać właściwe wychowanie dzieci i młodzieży. Toteż, 
według Platońskiego projektu, wszystkie dzieci wychowują się wspólnie, a pro-
gram nauki, początkowo jednakowy, stopniowo jest modyfikowany według ich 
zdolności, i one jedynie stanowią podstawę dokonywanego z czasem przydziału 
do określonej grupy. Gdy ci najlepsi i najmądrzejsi pomyślnie przejdą cały kurs 
nauk, także matematycznych i dialektyki, a również praktyczną próbę w spra-
wowaniu różnych urzędów, mają naturalnym biegiem rzeczy przejmować rządy 
w państwie i tym samym uwalniać od nich swoich poprzedników.

Takie pomysły, oczywiście, nie muszą zachwycać w naszych czasach wybu-
jałego indywidualizmu; zapewne nie zachwycały i Greków, choć były dla nich 
zdecydowanie mniej szokujące wobec niejako obywatelskiego charakteru grec-
kiej moralności, a wychowanie w Sparcie niewiele od Platońskiego zamiaru się 
różniło. Jeszcze gorzej wygląda projekt pozbawienia członków dwóch wyższych 
klas życia rodzinnego i własności prywatnej, zgodnie z przekonaniem, iż nic 
nie powinno im przeszkadzać w możliwie najlepszym wypełnianiu obowiąz-
ków. A także projekt bardzo skrupulatnego określenia treści nauczania w trosce 
o to, aby uchronić dzieci i młodzież przed jakimkolwiek złem82. Dodać jednak-
że trzeba, że wiele z Platońskich obserwacji i pomysłów wychowawczych bynaj-
mniej nie straciło na aktualności83.

Należy wszak zauważyć, że model państwa idealnego w intencji Platona nie 
jest propozycją przeznaczoną do urzeczywistnienia. Sokrates, w księdze pią-
tej Państwa, wyraźnie mówi o nim jako o pewnym wzorze w myśli, do które-
go należy odnieść istniejące ustroje. Podstawowym jego założeniem jest pomysł 
– jeden z najbardziej znanych u Platona – oddania władzy w ręce filozofów; 

82 Zob. Państwo, 401c–d: „aby młodzież mieszkała niby w zdrowej okolicy, gdzie wszystko jej sprzy-
ja, gdzie by jej z pięknych dzieł przez oczy albo przez uszy wciąż przychodziło coś dobrego, jakby 
im wiatr z okolic o dobrym powietrzu zdrowie przynosił, i już zaraz od dziecięcych lat – nie wie-
dzieliby sami, kiedy do podobieństwa, umiłowania i zgodności z pięknym słowem ich prowadził”.

83 W VII księdze Praw znajdują się kapitalne uwagi o trosce o kobietę brzemienną i wychowawcze 
oddziaływanie na dziecko znajdujące się jeszcze w łonie matki, a także o wychowywaniu niemow-
ląt i małych dzieci. W Prawach, ostatnim swoim, niedokończonym dziele, Platon odchodzi od kla-
sowości państwa, jednakże wizja kształtowania człowieka w aspekcie doskonałości moralnej jest 
podkreślana równie silnie.
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bez tego sprzężenia nie ma, jego zdaniem, ani sposobu na to, aby ustało zło, 
ani ratunku dla państw i „dla rodu ludzkiego” (473D)84. Filozof w tworzeniu or-
ganizmu polis, której ład i sprawiedliwość powinny naśladować doskonałość 
kosmosu, ma stać się naśladowcą boskiego Demiurga. 

Kiedy bowiem obcuje on z tym, co boskie i pięknie uporządkowane, sam 
staje się uładzony (kosmios) i boski (theios) na miarę możliwości człowieka, 
powie Platon w Państwie (500D). Idea, że poznać rzeczywisty byt można naj-
bardziej wówczas, gdy człowiek nauczy się myślą i pragnieniami odrywać od 
świata zmysłowego, przewija się przez niemal wszystkie teksty Platona. Przy-
pomnę przekonanie o miłosnym zjednoczeniu, którego doznaje dusza ogląda-
jąca idee85. Tłem tego wywodu są właśnie rozważania na temat natury filozofa, 
który wobec rzeczywistego bytu (ontos on), ostatecznie wobec samego Dobra, 
napełnia się uczuciem podobnym do tego, jakim owładnięty zostaje erastes 
z Uczty na widok Piękna, z analogicznymi konsekwencjami: dostępuje zespo-
lenia z prawdziwą, według Platona, rzeczywistością, czego skutkiem są podpo-
rządkowane rozumowi życie, doskonałość moralna oraz pragnienie tworzenia. 
Dopiero ten najwyższy stopień poznania, będący rodzajem oglądu i żarliwego 
miłosnego uniesienia, kwalifikuje filozofa – tego, który poznał prawdę, a zara-
zem jest erastesem, czyli tym, który ją umiłował i w zespoleniu z nią całkowi-
cie przemienił siebie, do podjęcia rządów nad innymi. Tylko ten, kto wydobył 
się z mroku i pozorów jaskini, z uwięzienia w przekazie zmysłów, i ujrzał świa-
tło Dobra, przyczyny wszystkiego, co słuszne i piękne, będzie wiedział, jak „po-
stępować rozumnie w życiu prywatnym lub w publicznym” (517B–C). Dlatego 
to filozof, po naoglądaniu się bytu, ma obowiązek powrotu do tych, którzy w ja-
skini pozostali, ma zostać władcą, czyli według Platona pasterzem, kimś, kto 
ma umiejętność wypasania trzód, „która po dobrej woli chętnymi dwunogami 
rządzi”, i w tym naśladuje bogów86. Ma być przewodnikiem tej trzody, która po-
została w jaskini, zamknięta w arozumności życia cielesnego, by ją wyprowa-
dzić z mroku w światło, z życia nierozumnością do świata rozumu i prawdy, do 
prawdziwego bytu. I więcej, ma swoich współobywateli przekonać, że człowiek 
skupiony na trosce o ciało, obracający się w sferze śmiertelnych tylko myśli, „ni-
czego nie zaniedbuje, o ile tylko możliwe, aby stać się śmiertelnym”. Przeciwnie 
ten, kto kocha prawdę i naukę, ćwiczy się w myśleniu o rzeczach nieśmiertel-
nych i boskich; on „o ile ludzka natura może mieć udział w nieśmiertelności, bę-
dzie mógł się nią bezgranicznie cieszyć”87. 
84 Por. List siódmy, 326–b. 
85 Zob. tamże. Por. w Państwie piękny długi fragment 490–B. 
86 Platon, Polityk, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1956, 276E. W Polityku Platon szczególnie rozważa 

problem władzy, w której rządzący mają naśladować bogów. Tekst należy do pism późnych, ale ten 
sam obraz władcy-pasterza pojawia się w Państwie, zob. zwł. ks. II.

87 Timajos, 90b–c.
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Summary

My brief history of ancient philosophy (II)

A part of my history of philosophy presented here is dedicated especially to 
the thoughts of Plato. I’m trying to show it as a whole, although individual issu-
es are scattered in many dialogues and Plato did not put them up in a systematic 
way. I think that the purpose of Plato, convinced about the existence of the su-
persensual reality, as well as about the immortality of the soul, was to show the 
need to care for the soul and to practice moral excellence, which is achieved in-
ter alia through life in a well-ruled State.

Dobrochna Dembińska – absolwentka studiów historycznych i filozo-
ficznych na Uniwersytecie Warszawskim. Tam uzyskała stopień doktora, 
doktora habilitowanego oraz tytuł profesora. Przedmiot jej zaintereso-
wań stanowi filozofia starożytna, zwłaszcza zagadnienie początków filozo-
fii, nurt platonizmu i neoplatonizmu oraz czasy spotkania filozofii greckiej 
z myślą chrześcijańską.
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Deber, amor propio, dolor: claves 
hermenéuticas para una ética 

antropológica (primera parte)1
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1. Objeto de investigación, justificación del trabajo y métod 
 de investigación

El objeto del presente trabajo es el análisis de la noción de deber moral en 
Kant en tanto que correctivo del amor propio. El concepto de deber moral cons-
tituye la noción clave para entender el proceso de separación entre la moral y la 
felicidad, que podemos considerar típica de las concepciones modernas de la 
vida moral. En efecto, el imperativo moral según lo interpreta Kant, es decir, la 
idea de moralidad, actuaría contra el sujeto humillándolo en su concreción, es 
decir, en sus tendencias, pero no en su humanidad como tal. 

La tesis que trataré de defender en este trabajo es, a esta luz, la siguiente: ni 
el desprecio de uno mismo como sujeto patológico afectado por la sensibilidad 
en comparación con el deber moral, ni el amor propio resultan suficientes para 
la fundación de una ética con un valor suficientemente realista desde el punto 
de vista antropológico. Entiendo por ética realista aquella que se ajusta a lo que 
el hombre es en su propia realidad personal y en la relación con su naturaleza. 

La noción de deber moral nos permitirá entender el carácter insuficiente de 
la ética clásica en la consideración moral del hombre, al identificar esta ética fe-
licidad y moralidad. Para ello defenderé que la clave de la ética aristotélica está 
en el amor propio, y no tanto en la virtud, que es uno de los fundamentos de la 
ética aristotélica, pero no el único ni el más importante.

1 Druga część artykułu ukaże się w kolejnym numerze „Studiów Redemptorystowskich” 13 (2015).
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 Por otra parte, trataré de exponer las limitaciones del alcance de la noción 
de deber moral, para así ensayar una rectificación de la concepción clásica de la 
ética basada en el amor propio. Estas limitaciones hacen insuficiente, a mi jui-
cio, a la moral kantiana para entender la realidad moral del sujeto y suponen un 
reduccionismo que podría calificarse con el término de “reduccionismo moral”, 
es decir, la reducción de la persona a su dimensión moral. A este respecto, pon-
dré en evidencia las dificultades de autorreconciliación (de uno mismo en su 
naturaleza) provocada por este reduccionismo. 

Para tratar de demostrar la tesis enunciada, he dividido este trabajo en cua-
tro partes bien diferencias:

1) En primer lugar, analizaré la ética aristotélica desde el paradigma del amor 
propio. Mostraré que esta noción resulta clave para entender el sistema ético de 
Aristóteles, ya que el hombre mejor y más excelente es el que actúa conforme 
a lo mejor que hay en sí mismo, es decir, su inteligencia. Para ello, consideraré 
con cierto detenimiento los capítulos 4 y 8 del libro IX de la Ética Nicomaquea.

2) A continuación, procederé a la explicación histórica de las razones por las 
que esta noción entra en crisis. La crisis del amor propio tiene como consecu-
encia la separación entre felicidad y moralidad. La noción de deber moral con-
sagra prácticamente esa separación y, con ella, la autonomía de la esfera de lo 
moral. De esta manera, estudiaré el planteamiento ético de Kant y situaré su an-
tecedente en la figura de Lutero. Esta conexión entre Lutero y Kant nos ayudará 
a entender la posición kantiana y a comprender mejor cuál es la raíz de esa se-
paración entre moralidad y felicidad. Por eso, compararé las nociones de natu-
raleza que ambos autores defienden. Con este fin, usaré las principales obras de 
Kant citadas en la bibliograf ía y los escritos de Lutero, La libertad del cristiano 
y De servo arbitrio. 

Además, aunque es cierto que la separación entre moralidad y felicidad de-
grada el valor de la noción de amor propio, analizaré el planteamiento kantia-
no del amor propio racional basándome en el texto de sus “Lecciones de Ética”. 
En el desarrollo de este capítulo se mostrará que también para Kant existe un 
amor propio racional.

3) En la tercera parte, desarrollaré los principales rasgos que Kant atribuye 
como específicos a la moral: la universalidad, la necesidad y la idea de la autono-
mía moral y el porqué de la necesidad de una esfera moral autojustificada bajo la 
noción de ley moral. Esa autojustificación de la esfera moral la lleva Kant a cabo 
al margen de toda reflexión acerca de la propia felicidad y, por supuesto, al mar-
gen del amor propio, que queda excluido en la consideración de la moralidad de 
una acción. Todo ello funda una concepción negativa del sujeto en su carácter 
concreto, es decir, en su naturaleza, y funda una “oposición” insalvable entre na-
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turaleza y libertad, entre el cumplimiento de los fines de la naturaleza y los fines 
de la libertad en el sujeto concreto. En el planteamiento kantiano, la naturaleza 
humana individual queda “sacrificada” en aras de la libertad en el planteamien-
to kantiano. Además, el pensamiento moral de Kant trae consigo una exagera-
ción de la responsabilidad moral, que cristaliza en la metáfora del tribunal de la 
conciencia moral.

 4) Finalmente, trataré de recuperar el concepto de naturaleza del individuo 
concreto y la reconciliación del sujeto consigo mismo en esta a través de la no-
ción de dolor, que funda, según mi visión, la distinción entre persona y natura-
leza. El dolor nos servirá para ampliar la noción de persona y no considerarla 
solo desde un punto de vista estrictamente moral. 

Por eso, me propongo mostrar que el modo de resolver la dialéctica entre 
naturaleza y libertad no puede restringirse solo al ámbito de la esfera moral. 
Debe extenderse al ámbito antropológico a través de la noción de dolor, que 
distinguiremos de la noción de sufrimiento, que es un concepto que correspon-
de más a la naturaleza del hombre sometida a la presión de la ley moral, que al 
esse hominis, es decir, que al ser personal. Para llevar a cabo basándonos en el 
siguiente presupuesto: algo tiene que haber que le confiera al hombre su carác-
ter personal, más allá de la moralidad o por encima de ella. En este punto, cifro 
lo distintivo del hombre en el dolor.

En este trabajo se ponen en juego, por tanto, las nociones de felicidad, y mo-
ralidad y se trata de reintegrarlas en y desde la persona. Pero se trata de una no-
ción de persona ampliada, no reducida a la dimensión moral. Desde la noción 
de persona así entendida y su clave interpretativa, el dolor, pueden reintegrar-
se, a mi juicio, los conceptos referidos a la moralidad y la felicidad que están en 
juego, sin que ello suponga una minusvaloración del sujeto concreto en compa-
ración con la ley moral ni tampoco una autoafirmación de él mismo, basada en 
el amor propio. El convencimiento de que ambas visiones resultan insuficien-
tes para entender al hombre en su ser constituye la justificación última de este 
trabajo.

2. El concepto de amor propio en Aristóteles: clave interpretativa 
de la ética aristotélica

Podemos hablar de dos tipos de fundamentos dentro de la ética aristotéli-
ca: un fundamento idealista, derivado del planteamiento platónico, la búsqueda 
de la virtud y un fundamento individualista-eudaimónico, que surge de la con-
cepción de la amistad, originada a su vez en la noción del amor propio. La tesis 
que quisiera mantener a este respecto es que el reconocimiento de la virtud tie-
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ne como condición necesaria el amor propio. Por lo tanto, frente al fundamen-
to idealista de la ética aristotélica (ética de la virtud) concederemos primacía al 
fundamento individualista. Para ello, expondré a continuación la problemática 
aristotélica en torno al amor propio. 

Para Aristóteles, el amor a los demás, el querer el bien de los otros y crecer 
en virtud, proviene siempre de un amor propio, es decir, del amor a uno mis-
mo2. Este amor propio –reconoce Aristóteles– puede ser considerado de forma 
peyorativa. En esta concepción negativa, el amor propio daría lugar a un ser que 
no hace nada ajeno a su propio interés. Es decir, cualquier acción que el agente 
racional realice implicaría una ganancia para uno mismo. Esto da lugar a un su-
jeto que no hace nada a no ser que medie su propio interés. 

 Pero el amor propio correcto implica además de la ganancia de uno mismo 
el hacer el bien a los demás. Por tanto, ese amor propio no debería mirarse en 
términos peyorativos. Es más, en la concepción aristotélica, la acción moral, es 
decir, el bien que uno le hace a otro hombre, no consiste más que en la traduc-
ción de un amor propio correcto. 

Pero el problema es: ¿en qué consiste ese amor propio correcto? Siguiendo la 
propia exposición de la cuestión, que lleva a cabo el Estagirita, la determinación 
del amor propio como correcto implica que puede haber un amor que sea inco-
rrecto, como hemos señalado antes. Aristóteles percibe esto cuando señala que: 
“en efecto, se censura a los que se aman a sí mismos más que a nadie, y se les da 
el nombre de egoístas como si ello fuera algo vergonzoso, y parece que el hom-
bre de baja condición lo hace todo por amor a sí mismo, y tanto es más cuanto 
peor- y así se le dirigen reproches como el de que no hace nada ajeno a su pro-
pio interés”3. 

También, en cierto sentido, Platón sería partícipe en esta postura, ya que se-
ñala que el amor propio (en sentido peyorativo) es causa de un actuar incorrec-
to y que el hombre bueno no debe amarse a sí mismo, sino a lo que es justo4.

 En opinión del Estagirita, esta percepción peyorativa del amor propio no se 
ajusta a la realidad de los hechos, ya que precisamente Aristóteles señala como 
requisito para querer el bien del otro quererse a uno mismo, bajo la premisa de 
que los buenos sentimientos con respecto a uno mismo se trasladan después 
a los demás.

Así pues, nos encontramos con dos posturas enfrentadas: por un lado, la 
afirmación de que el amor propio sería censurable, porque solo los hombres 
de baja condición se aman a sí mismos más que al resto y no hacen nada ajeno 

2 Aristóteles, Ética Nicomaquea (EN), 1168b 1–13.
3 Ibid., 1168b 31–36.
4 Platón, Leyes, 731 d 6 32 a 4.
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a su propio interés, mientras que, en opinión de la gente, el hombre bueno solo 
obraría “por el honor” o “por causa de su amigo”5.

Por otro lado, la posición de Aristóteles señala la tesis contraria a esta con-
cepción popular del amor propio: es, precisamente, el hombre bueno el que se 
ama a sí mismo. Si se debe querer al mejor amigo por causa del bien que nos 
proporciona, es porque el amor propio es una condición para querer el bien 
tanto propio como ajeno y, por tanto, constituye un requisito imprescindible 
para crecer en la virtud. 

Aunque el pensamiento aristotélico es claro a este respecto, también se debe 
remarcar la idea de que el Estagirita señala que puede darse un amor propio in-
correcto, no ordenado por la inteligencia. Este amor propio incorrecto se daría 
en aquellos que buscan los placeres, las riquezas y los honores, queriendo satis-
facer sus deseos y pasiones, en definitiva, la parte irracional de su alma. Esto es 
lo que la opinión común de la gente entiende por amor propio y he aquí la jus-
tificación de su concepción peyorativa. De este tipo de concepción proviene la 
consideración negativa del amor propio y, de esta manera, “es justo que se cen-
sure a los que son amantes de sí mismos en este sentido”6.

Sin embargo, Aristóteles declara que no tendría sentido censurar a alguien 
que busca la virtud más que los demás: “Si alguien se afanara siempre por prac-
ticar la justicia más que todos los otros, o la templanza o cualquiera otra de las 
virtudes, o, en general, por seguir siempre el camino del honor, nadie lo llama-
ría egoísta ni lo censuraría”7. 

 Es más, se puede señalar que con la acción conforme a la virtud, uno mejo-
ra, porque crece en ese amor propio y, en esto, lleva a cabo la acción que es más 
propia del hombre, en la medida en que este es un ser racional (amarse a uno 
mismo). Y es que en el amor propio correcto, el hombre está amando la parte 
que es mas suya, es decir, la parte racional que implica conocimiento y virtud: 
“las acciones más personales y voluntarias serían aquellas en que más intervie-
ne la razón”8.

De esta manera, con el amor a uno mismo, el hombre bueno busca apro-
piarse de la parte mejor de sí mismo, es decir, su parte racional, ya que “la inte-
ligencia siempre elige lo mejor para uno mismo”9 y el que se quiere a sí mismo 
y busca el bien del otro, de su amigo, “siempre obedece a su inteligencia”10, y por 
lo tanto se adecua a lo que es más propio de su naturaleza: la racionalidad y los 
fines que esta le propone. 
5 Aristóteles, EN, 1168b 30–32.
6 Ibid., 1168b 26–27. 
7 Ibid., 1168b 1–13.
8 Ibid., 1169a 1–2.
9 Ibid., 1169a 20.
10 Ibid., 1169a 21.
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Es más, Aristóteles señala que si todos los hombres se afanaran en cultivar 
esta mejor parte de sí mismos, “todas las cosas de la comunidad marcharían 
como es debido”11. El amor propio correcto aparece así como una de las claves 
para el buen funcionamiento de la polis, cuyo fin es buscar la amistad entre sus 
ciudadanos. Para ser feliz, el hombre necesita no solo de una convivencia con 
los demás, sino de una convivencia con amistad. De esta manera, la amistad es 
la condición de una vida feliz en comunidad, y no puede haber una vida humana 
feliz si no hay convivencia con amistad. La amistad hace que la convivencia sea 
plena, es decir, que se pueda extraer de ella la máxima potencialidad. No pue-
de haber una vida humana plena en una mera convivencia. Por eso el hombre 
que quiere ser bueno y alcanzar la plenitud necesita tener amigos12. Pero el pun-
to fundamental está en percibir que en la base de toda relación amistosa y, por 
ende, de toda relación en una polis, en la que el hombre quiera alcanzar la ple-
nitud, se sitúa el amor propio correcto o racional. 

 Por otra parte, en la búsqueda del amor al otro, es decir, el amor del amigo 
(que es una prolongación del amor propio), el hombre bueno siempre se queda 
con la mejor parte de esa relación. Efectivamente, para Aristóteles, en toda for-
ma de amistad tiene que haber una reciprocidad para que esa relación sea racio-
nal. Lo contrario sería establecer una relación irracional (alogon).

Por eso, podemos decir que en la realización de una acción buena al amigo hay 
una especie de cálculo racional (incluso en la búsqueda de crecer en la virtud) en 
el sujeto que actúa. Solo el que quiere el bien puede querer el bien del otro, ya que 
el hombre de bien “quiere ciertamente el bien para sí, y lo que se muestra como 
tal, y lo pone en práctica (pues es propio del hombre bueno ejercitar el bien), y lo 
hace por causa de sí mismo (puesto que lo hace por causa de su mente, que es 
aquello en lo que parece estribar el ser de cada uno); y quiere vivir y preservarse él 
mismo, y sobre todo aquella parte suya por la cual piensa”13. 

 Es así como podemos señalar, a raíz del conocimiento de la posición aris-
totélica, que el hombre como sujeto egoísta no se desprende de sí mismo a la 
hora de querer el bien, ni siquiera por el amigo. En mi opinión, su apetencia por 
el bien y el crecimiento en la virtud resulta calculada por medio de la razón. La 
mayor expresión de ese cálculo racional la he percibido en el siguiente pasaje: 
“es posible que (el hombre bueno) renuncie a realizar acciones dejándolas a su 
amigo, y que sea más hermoso que realizarlas él, ser causa de que las realice su 
amigo. De todo lo que es laudable vemos al hombre bueno apropiarse una parte 

11 Ibid.
12 Ibid., 1155 a 3: “Sin amigos nadie querría vivir”.
13 Ibid., 1166a 16–21.
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mayor, y en este sentido debe, como hemos dicho, ser amante de sí mismo, y no 
como el común de los hombres”14. 

De la misma opinión es Millán Puelles, quien señala que el fundamento de 
toda acción ética es el amor propio. Si bien este pensador señala que el amor 
propio es condición necesaria, aunque no razón exclusiva15 de hacer el bien 
y buscar la virtud. Pero, en mi opinión, para Aristóteles, el amor propio en la 
acción no sería solo condición necesaria sino también razón exclusiva, porque, 
como señala El Estagirita, “cada uno es el mejor amigo de sí mismo, y por lo tan-
to, debemos querernos sobre todo a nosotros mismos”16 para luego querer el 
bien de los demás. 

Por ello, si para ser feliz necesito tener amigos, para tener amigos o desarro-
llar la virtud de la amistad, necesito el amor propio, que es el fundamento de 
toda concepción de la amistad (por mucho que este amor propio sea racional 
y esté basado en la virtud, pues la virtud no puede ser el único fundamento de la 
amistad según mi visión). Es así como: “todos los sentimientos amistosos pro-
ceden de uno mismo y alcanzan después a los demás”17. 

La misma idea es remarcada por Aristóteles en otro pasaje de la EN: “Las 
relaciones amistosas con nuestro prójimo y las notas por las que se definen las 
distintas clases de amistad parecen derivadas de los sentimientos que tenemos 
respecto de nosotros mismos”18.

Frente a ello, la postura que vamos a tratar de mantener en la siguiente par-
te del trabajo es la de que puede haber un “desinterés absoluto”, entendiendo ese 
desinterés como ausencia de cálculo racional en el que el sujeto se queda con la 
mejor parte en el bien que realiza. 

 A mi modo de ver, resulta problemático que en toda acción, al contemplarse 
desde la razón, medie el amor propio del sujeto y su felicidad. De esta manera, 
quiero tratar de evitar el amor propio del sujeto en su apetencia del bien, de tal 
modo que el hombre no pueda sentir una cierta “superioridad”, dada por el ejer-
cicio de la racionalidad, cuando busque ese crecimiento en la virtud, ni tampo-
co una especie de reconocimiento basado en el honor. 

Kant y Lutero llevan a cabo un interesante giro en la transformación del con-
cepto de amor propio, que nos servirá para demostrar la insuficiencia del pen-
samiento aristotélico en este punto.

14 Ibid., 1169a 37–40.
15 Cfr. A. Millán Puelles, Ética y realismo, Ediciones Rialp, 1996, pág. 16.
16 Aristóteles, EN, 1168b 10–11.
17 Ibid., 1168b 6–7.
18 Ibid., EN, 1166a 1–3.
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3. La transformación del concepto de amor propio en Kant: 
Influencia de Lutero

Para mostrar la transformación histórica del concepto de amor propio, so-
bre todo debido a la influencia del cristianismo19, trataré de ver la postura kan-
tiana acerca de esta cuestión y la ampliaré intentando dilucidar la génesis de 
este cambio del planteamiento en Kant. Para ello, me valdré del pensamiento 
y la obra de Lutero y trataré de establecer una relación indirecta entre ambos 
autores. 

 El concepto de amor propio, basado en las inclinaciones de la naturaleza y la 
aspiración humana a la felicidad, es precisamente el que, desde el punto de vis-
ta del pensamiento kantiano, impide ver la distancia entre lo que el sujeto es y lo 
que debe ser. El deber ser lo marca el ideal práctico de la razón, la ley moral, que 
interpela al sujeto con una voluntad pura, es decir, afectada patológicamente 
por inclinaciones y tendencias, bajo la forma de un imperativo. Además, el con-
cepto de amor propio traería consigo un obrar por interés. Para Kant, tomar in-
terés en la acción no supondría obrar por intereses patológicos. Precisemos un 
poco más la noción de interés en el planteamiento kantiano. 

 El interés de la razón práctica en Kant es opuesto a los intereses individualis-
tas fundados en el concepto de amor propio clásico, que persiguen la búsqueda 
de la propia felicidad y del propio perfeccionamiento con el fin de conseguir los 
fines que la naturaleza nos marca (aunque se trate efectivamente de aspiracio-
nes racionales a la felicidad). Por eso, antes hemos hablado de defender un des-
interés, no porque Kant postule un desinterés moral (planteamiento que sería 
erróneo), sino porque lo que el Regiomontano entiende por interés moral es el 
interés de la razón práctica, interés que está regido no por los fines de la natu-
raleza, sino por los fines de la libertad. En este sentido, Kant habla de un tomar 
interés en la acción, sin obrar por interés. Expliquemos esta cuestión.

La ley moral hace referencia a la capacidad de un sujeto de obrar conforme 
a leyes de la razón, es decir, conforme a principios. Los principios de la razón 
práctica y, en concreto, las leyes de la razón práctica (válidas para todo ser racio-
nal), y no las máximas de un sujeto concreto20, interpelan a la voluntad pura, que 

19 Según Spaemman, el cristianismo separa el cumplimiento de los mandamientos y la felicidad 
asociada a su cumplimiento. Normalmente el justo suele tener una vida ausente de felicidad, frente 
a los hombres malvados, que llevan una vida disipada y con aparente felicidad. El éxito en la vida 
terrena y la honradez no suelen coincidir. Las quejas del justo respecto a esta situación pueden verse 
expresadas en los Salmos de la Biblia. R. Spaemman, Felicidad y Benevolencia, Rialp, 1998, pág. 125.

20 Máxima hace referencia a un principio subjetivo del querer; el principio objetivo que serviría de 
fundamento del obrar moral de todos los seres raciones sería lo que Kant llama ley práctica. I. Kant, 
GMS, AA, IV, 401. 
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no santa21, bajo la forma de un imperativo, y la constriñen. Así se funda el con-
cepto de interés de la razón práctica, es decir, cuando una voluntad determina-
da por la contingencia depende de principios prácticos de la razón, o mas bien, 
leyes de la razón práctica, llámase a esto interés. En la voluntad divina no se da-
ría tal interés22. En la razón práctica del ser racional hay un interés que vendría 
marcado por la dependencia de la voluntad pura con respecto a la ley práctica.

 A su vez, hay que tener en cuenta que esa voluntad libre está marcada por 
una peculiaridad: ha de ser pensada como libre, es decir, como causa de su pro-
pia causalidad, a partir de su propia autonomía y espontaneidad. Sin embargo, 
esa voluntad está también patológicamente afectada por sensaciones e inclina-
ciones, que vienen marcadas por las tendencias de la naturaleza. Será la volun-
tad la que decida como causa de su querer o bien los principios (leyes prácticas) 
que propone la razón o las inclinaciones de su parte sensible. Por tanto, son dos 
los motores o fundamentos subjetivos que pueden mover el obrar moral de un 
sujeto: o se obra por mor de la ley moral, o se obra teniendo como fundamento 
algo que no sea la ley moral, (por lo tanto, una inclinación o tendencia). Ténga-
se en cuenta que aunque una acción sea del todo conforme exteriormente a la 
ley, esa acción se habrá hecho conforme a la letra de la ley, pero no según su es-
píritu, si se ha hecho no por deber, sino por inclinación. 

 El interés de la razón práctica, es decir, de una voluntad dependiente de la 
ley moral, es distinto de los intereses que se fundan en la representación de las 
inclinaciones sensibles, que nos plantea la propia naturaleza. Así, “la voluntad 
humana puede también tomar interés en algo, sin por ello obrar por interés”23. 
De esta manera, el tomar interés práctico en la acción es tratar de ver si una ac-
ción se ha llevado a cabo por deber, en atención a la acción y su principio en la 
razón (la ley)24. Queda así explicado el concepto de interés de la razón práctica 
en Kant, que nada tiene que ver con la búsqueda de una plenitud de la naturale-
za, sino con el cumplimiento de los fines de la libertad. Se trata de hacernos dig-
nos de la felicidad, no de buscar la felicidad como fin.

Por su parte, la separación kantiana entre moralidad y felicidad tiene su fun-
damento en la negación de las máximas del amor propio25, (que se recogen bajo 
el principio de aspiración a la felicidad de todo ser raciona), en la comparación 
de estas con la ley moral. La ley moral nos marca los fines de la libertad, que 

21 Una voluntad santa sería aquella en la que la razón determinaría indefectiblemente a la voluntad, 
independientemente de la inclinación, de tal manera que la voluntad sería enteramente razón 
práctica al margen de cualquier condicionante subjetivo. I. Kant, GMS, AA, IV, 412.

22 R. Rovira, Teología ética: Sobre la fundamentación y construcción de una teología racional según los 
principios del idealismo trascendental de Kant, Ediciones Encuentro, Madrid, 1986, pág. 34.

23 I. Kant, GMS, AA IV, 413. 
24 Ibid.,, 414.
25 I. Kant, KpV, AA, V, 73.
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divergen de los fines de la naturaleza, porque están regidos por distintas leyes. 
Aunque es cierto que naturaleza y libertad podrían coincidir asintóticamente 
a través de la historia, idea que no podemos tratar aquí26.

El origen de esta separación (no absoluta en Kant), entre naturaleza y liber-
tad, hay que situarlo, según mi opinión, en la visión absolutamente negativa de 
la naturaleza que establece Lutero. Lutero establece una sospecha radical sobre 
la naturaleza y sus propias potencialidades que de alguna manera influye en el 
pensamiento kantiano. 

En su concepción de la naturaleza humana, Lutero defiende un dualismo basa-
do en la distinción entre el espíritu y la carne: “Pensemos que todo cristiano posee 
una naturaleza espiritual y otra corporal. Por el alma se llama al hombre espiri-
tual, nuevo e interior; por la carne y la sangre, se lo llama corporal, viejo y externo”. 

 Esta distinción da lugar a que Lutero entienda que el cristiano es libre por su 
naturaleza espiritual y siervo por su naturaleza corporal:

El cristiano es libre señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie.
El cristiano es servidor de todas las cosas y está supeditado a todos27.

Para Lutero, es en su interior, en su espíritu, donde el hombre puede alcan-
zar la justificación, a través de la escucha de la Palabra de Dios. Ahora bien, es 
cierto que, según Lutero, no es ninguna fuerza de la naturaleza espiritual o de 
la naturaleza corporal la que puede justificar al hombre o hacerlo bueno y libre. 
La naturaleza humana en su conjunto está completamente corrupta, y resulta 
incapaz de bien, y por supuesto, de verdad. Necesita de la gracia. Depende ra-
dicalmente de ella. Nuestras acciones externas, ya provengan de nuestra natu-
raleza espiritual, por ejemplo, la libertad, o de nuestra naturaleza corporal, no 
nos justifican. Es más, son una muestra de corrupción. De esta manera, el con-
cepto de virtud y el de amor propio quedan en suspenso y con ellos el concep-
to de naturaleza. 

 Para Lutero, la gracia ha de justificar completamente (tanto en su naturale-
za corpórea como en su naturaleza espiritual) al hombre delante de Dios. Por su 
parte, Dios también se justifica delante del hombre mediante la kenosis28, en la 
cual Jesucristo justifica a Dios frente a la humanidad con su muerte en la Cruz. 
De esta manera, como señala Polo, Lutero ha tenido la osadía de poner la ne-
gatividad en Dios29. En este sentido, no le queda otra alternativa: Dios tiene que 

26 Para más información, confrontar: R.R. Aramayo, Crítica de la razón ucrónica, Ed. Tecnos, Madrid, 
1992. 

27 M. Lutero, La libertad del cristiano, §1. 
28 Flp, 2,7.
29 L. Polo, Lo radical y la libertad, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nª 179, 

Navarra, 1995, pág. 25.
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justificarse por haber creado una naturaleza tan mala, incapaz de bien, verdad 
y belleza.

A este respecto, veo un cierto paralelismo, que no una estricta identidad, en-
tre la noción luterana de naturaleza, y la respectiva noción kantiana. El deber 
ser del hombre no se corresponde estrictamente con lo que el individuo es en 
su naturaleza en el planteamiento kantiano. Mucho menos en el pensamiento 
luterano en el que la naturaleza está completamente corrupta en sí misma y no 
puede cumplir ningún mandamiento. Nada, excepto la gracia, puede hacer bue-
no al hombre.

 Por eso, para Lutero, aunque Dios mande algo, por ejemplo, los célebres 
mandamientos del Decálogo, ello no implica la capacidad efectiva del hombre 
para llevarlos a cabo. Así lo explica Lutero comentando un pasaje de la Sagra-
da Escritura en su polémica con Erasmo de Rotterdam en el De servo arbitrio:

“En cuarto lugar aduces (refiriéndose a Erasmo y su Disquisición) del Deu-
teronomio, capítulos 3 y 30, muchas palabras similares que hablan de escoger, 
apartarse y guardar, como: “Si guardares, si te apartares, si escogieres”, etc. To-
das estas palabras, dices, estarían fuera de lugar, si la voluntad del hombre no 
fuese libre para hacer lo bueno. Respondo: también está bastante fuera de lugar, 
mi estimada Disquisición, que tú deduzcas de estas palabras que existe una li-
bertad del albedrío. Pues sólo estabas por probar el esfuerzo y la aspiración del 
libre albedrío, pero no citas ningún pasaje que pruebe tal esfuerzo. En cambio 
citas aquellos pasajes que, si tu deducción fuese válida, lo atribuyen todo por en-
tero al libre albedrío. Por lo tanto, distingamos aquí una vez más entre las pala-
bras de la Escritura que se citan, y la deducción que agrega la Disquisición. Las 
palabras citadas son imperativos, que se limitan a decir qué debía hacerse; pues 
Moisés no dice: “Tienes la facultad o la fuerza de escoger”, sino: “Escoge, guar-
da, haz”. Transmite órdenes en cuanto a lo que se debe hacer, pero no describe 
la capacidad del hombre de hacerlo”30. Ello le sirve a Lutero para declarar nula la 
capacidad del libre albedrío humano. 

Para Kant y para Lutero, la naturaleza humana tiene una propensión al mal, 
pero ambos autores divergen en un matiz: si bien Lutero defiende una corrup-
ción absoluta de la naturaleza, Kant discrepa en este planteamiento absoluta-
mente negativista. De hecho, Kant señala que si bien la naturaleza humana es 
mala, no por ello deja de ser susceptible de educación, y de estar orientada a la 
moral. Hay una disposición original (perteneciente a la posibilidad de la natu-
raleza humana) a la moralidad en el hombre, que Kant llama disposición para la 
personalidad y que define de la siguiente manera: “La disposición para la perso-

30 M. Lutero, De servo arbitrio, § 9.
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nalidad es la susceptibilidad del respeto por la ley moral como de un motivo im-
pulsor, es decir, suficiente por sí mismo, del albedrío”31.

Por eso, es cierto que en el planteamiento kantiano hay más esperanza que 
en el planteamiento de Lutero. Kant reconoce que si la ley moral nos marca un 
deber ser incondicionado a través de un imperativo, es que podemos cumplir-
lo o más bien progresar en su cumplimiento indefinidamente hasta que nuestra 
naturaleza, no la del individuo concreto, sino la de la humanidad en general, lle-
gue a cumplir “completamente” las disposiciones de la moralidad. 

 Por su parte, otra diferencia fundamental entre el planteamiento kantiano 
y el planteamiento luterano, dejando aparte el concepto de naturaleza, es que 
mientras la ley moral nos hace autónomos, la gracia provoca en nosotros una 
heteronomía radical debido a una sospecha radical sobre nuestra naturaleza. 
Por lo tanto, Kant y Lutero diferirían en cuanto a la autonomía del sujeto moral 
y la noción de naturaleza. 

Pero lo que sí que es cierto es que ambos introducen la sospecha sobre el 
sujeto concreto, aunque sean desde paradigmas de pensamiento distintos. Esa 
sospecha en Lutero se hace radical y se traduce en la búsqueda de la certeza de 
la propia salvación a través de la gracia. Pero esto no quiere decir que no exista 
una relación entre ambos planteamientos. En Kant, se perciben resonancias lu-
teranas temperadas.

La forma de pensar de Lutero, unida a la noción de una natura curvata in se 
ipsam, condiciona el hecho de que no se pueda juzgar según un criterio exter-
no o interno ninguna acción del hombre, es decir, la moralidad de una acción. 
Así lo expresa Lutero: “Si examinamos al hombre interior, espiritual, a fin de ver 
qué necesita para ser y poder llamarse cristiano bueno y libre, hallaremos que 
ninguna cosa externa, sea cual fuere, lo hará libre, ni bueno, puesto que ni su 
bondad, ni la libertad ni por otra parte, su maldad ni servidumbre son corpora-
les o externas. ¿De qué aprovecha al alma si el cuerpo es libre, vigoroso y sano, 
si come, bebe y vive a su antojo? O ¿Qué daño puede causar al alma si el cuerpo 
anda sujeto, enfermo y débil, padeciendo hambre, sed y sufrimientos, aunque 
no lo quiera? Ninguna de estas cosas se allega tanto al alma como para poder li-
bertarla o esclavizarla, hacerla buena o perversa”32. 

El paralelismo de este texto, teniendo en cuenta los matices señalados ante-
riormente, con otro de Kant nos puede ayudar a ver el punto de convergencia 
entre ambas formas de pensar: para el Regiomontano, resulta indemostrable o, 
más bien, es imposible saber si una acción que hemos realizado se adecua o no 
a la ley moral. Es decir, resulta prácticamente imposible que en una acción po-

31 I. Kant, R, VI, AA, 45.
32 M. Lutero, La libertad del cristiano, §3.
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damos tener conciencia de haber cumplido exactamente con el deber, que es 
una idea a priori.

 Podemos tener efectivamente conciencia del deber, pero no conciencia de 
haberlo cumplido del todo y satisfactoriamente, y por lo tanto, no podemos ser 
conscientes del mérito de nuestra acción, pues, como señala Kant: “Es, en rea-
lidad, absolutamente imposible determinar por experiencia y con absoluta cer-
teza un solo caso en que la máxima de una acción, conforme por lo demás con 
el deber, haya tenido su asiento exclusivamente en fundamentos morales y en 
la representación del deber. Pues es el caso, a veces, que, a pesar del más pene-
trante examen, no encontramos nada que haya podido ser bastante podero-
so, independientemente del funcionamiento moral del deber, para mover a tal 
o cual buena acción o a este tan grande sacrificio; pero no podemos concluir de 
ello con seguridad que la verdadera causa determinante de la voluntad no haya 
sido en realidad algún impulso secreto del egoísmo, oculto tras el mero espejis-
mo de aquella idea; solemos preciarnos mucho de algún fundamento determi-
nante, lleno de nobleza, pero que nos atribuimos falsamente; mas, en realidad, 
no podemos nunca, aun ejercitando el examen más riguroso, llegar por comple-
to a los más recónditos motores; porque cuando se trata de valor moral no im-
portan las acciones, que se ven, sino aquellos íntimos principios de las mismas, 
que no se ven (...)”33. A este respecto, señala Mc Intyre que: “La razón práctica, 
de acuerdo con Kant, no emplea ningún criterio externo a sí misma. No apela 
a ningún contenido derivado de la experiencia (…)”34. Pertenece a la esencia de 
la razón el postular principios universales que en la realidad no podemos veri-
ficar del todo, en el sentido de tener conciencia de su completo cumplimiento. 

De este modo, en ambas formas de pensar se fundaría la primacía de la sos-
pecha sobre el individuo concreto dejando a un lado los anhelos de plenitud na-
tural del individuo concreto, que tendría su fundamento más importante en el 
amor propio, tal y como hemos visto en el planteamiento aristotélico. 

 Ahora bien, es primero en Lutero donde se produjo este cambio de paradig-
ma. Aparece en su pensamiento una forma de entender al hombre basada en la 
desconfianza sobre el individuo, y sobre cualquier idea que postule un perfec-
cionamiento de la propia naturaleza a través de actos. La virtud natural (el con-
cepto de virtud que manejaba Aristóteles) es puesta entre paréntesis por Lutero.

Así, Lutero reconoce que no es la virtud la que perfecciona al hombre sino 
que: “Algo completamente distinto ha de ser lo que aporte y dé al alma bondad 
y libertad, porque todo lo indicado, obras y actos, puede conocerlo y ponerlo en 
práctica también un hombre malo, impostor e hipócrita. Además, con ello no se 

33 Cfr. I. Kant, GMS, AA, 407. 
34 A. MacIntyre, Tras la Virtud, Ed. Crítica, Barcelona, 1987, pág. 66–67.
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engendra realmente sino gente impostora”35. Ese algo, en Lutero, será la gracia 
que justifica al hombre delante de Dios y, en Kant, será la ley moral, de tal mane-
ra que será buena aquella acción que tenga como fundamento objetivo y como 
motor único la ley moral.

 Por eso, para Kant, el valor moral de una acción nunca se mide por los efec-
tos que produce dicha acción36, sino por averiguar cuál es el principio del qu-
erer, que ha de ajustarse a la ley moral. La razón de ello es que no se puede 
conocer si una acción ha sido realizada únicamente por mor del deber, no te-
nemos conciencia de ello, aunque sí tengamos conciencia del deber, que corre-
sponde a la noción común de moralidad del hombre corriente.

La primacía de la intención moral y la sospecha sobre la propia naturaleza 
en Kant nos permiten hablar de un egoísmo moral si el sujeto no trata de ajustar 
o tener como intención, motor o fundamento subjetivo en su acción la ley mo-
ral. Por eso, existe el “egoísta moral que reduce todos los fines a sí mismo, no ve 
más provecho que en lo que le aprovecha y, como eudemonista, pone el supre-
mo fundamento determinante de su voluntad sólo en el provecho y en la felici-
dad propia, no en la idea del deber (Pflichtvorstellung)”37. 

Es decir, si el sujeto moral no percibe su distancia con el deber ser que marca 
la ley moral a través del imperativo categórico, es probable que este esté obran-
do por sí mismo y por amor propio, es decir, por su propia felicidad y guiado 
por las máximas del amor de sí, que cuando se convierten en un principio prác-
tico incondicionado del obrar, dan lugar a la presunción (Eigendünkel), que en 
comparación con la ley moral queda dañada (la presunción) de forma infinita. 
Por tanto, si no hay comparación con la ley moral, tampoco se podrá hablar de 
un amor propio racional. 

Así pues, en Kant y en Lutero no se puede hablar del cultivo de sentimien-
tos amorosos con respecto a uno mismo, ni mucho menos de mantener una re-
lación de amistad con uno mismo38. Para el Regiomontano, el desprecio de uno 
mismo en su propia naturaleza o concreción, como sujeto patológico, es decir, 
como sujeto afectado por las sensaciones e inmerso en un mundo fenoménico, 
en comparación con la ley, constituye el fundamento de la diferenciación entre 
moralidad y felicidad, tal y como yo lo veo. 

35 Lutero, M. La libertad del cristiano, &4. 
36 Cfr. I. Kant, GMS, Ak, 407, A 26. El parecido de esta idea con el texto luterano que hemos señalado 

antes no deja de ser sorprendente. 
37 I. Kant, A (Anthropologie in pragmatischer Hinsicht), Ak, VII, & 2, 130. Kant habla de los tres tipos de 

egoísta: el egoísta lógico (Der logische Egoist), el egoísta moral (Der moralische Egoist), y el egoísmo 
estético (Der ästhetische Egoist). De estos tres tipos de egoísmo solo resaltamos el moral que es el 
que nos interesa ahora. 

38 Aristóteles, EN, 1168 b.
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La moral kantiana se despega así de cualquier forma de moral basada en el 
mérito. Entiende cualquier modo de amor propio basado en las tendencias e in-
clinaciones de la naturaleza como “una forma de egoísmo disfrazado”39. En esto 
también influye la concepción de la naturaleza en Kant como contrapuesta a la 
libertad, aunque no se trate de una contraposición plena o estricta. 

Es mas, según Kant, el hombre anhela alcanzar este ideal suprasensible que 
proviene de la moralidad y que nos aporta dignidad. Pero hay que tener en cuen-
ta un aspecto importante: “las realidades se enlazan por leyes causales necesa-
rias; es pues preciso organizar la vida humana investigando las leyes necesarias 
de su desenvolvimiento, para disponer naturalmente las cosas de modo que los 
efectos naturales estén en lo posible acordes con nuestro ideal de libertad”40. 
Aunque, por otro lado, es claro que la antinomia entre naturaleza y libertad se 
mantendría. Aún así, cabría cuestionarse si es superada en el pensamiento kan-
tiano. 

Algunos autores sostienen que se puede hablar de una doble cara en el impe-
rativo moral, tal y como defiende Roberto Rodríguez Aramayo, a través del im-
perativo elpidológico41, lo cual supondría una revisión del papel de la historia en 
la consecución del destino de la humanidad. Este destino sería eminentemen-
te moral: “El destino final del género humano es la perfección moral en tanto 
que esta pueda ser realizada mediante la libertad humana, capacitándose así el 
hombre para la mayor felicidad”42. ¿Realmente la esperanza en un progreso ma-
yor en el ideal de humanidad aportaría un punto optimista al imperativo moral 
(al menos en el individuo concreto)? 

Además, se podría plantear desde la óptica aristotélica la cuestión de si se-
ría posible la volición en un sujeto autonegado en su naturaleza, es decir, que 
no buscara mejorar mediante actos de virtud su propia naturaleza. En un ini-
cio, no tendría cabida esta concepción, ya que un sujeto que se negara a sí mis-
mo no sería capaz de una acción libre, teniendo en cuenta que entendemos aquí 
acción libre como aquella en la que interviene la razón de una forma prioritaria 
(una razón que busca lo mejor de acuerdo con el perfeccionamiento de su pro-
pia naturaleza). 

Es, por ello, que desde el pensamiento aristotélico el concepto de autonega-
ción del sujeto no solo sería extraño, sino que también sería sumamente perni-

39 R. Spaemman, Felicidad y Benevolencia, op. cit., pág. 127.
40 M. García-Morente, La filosofía de Kant, en Obras Completas, Ed. Anthropos, Madrid, pág. 165.
41 Este imperativo elpidológico aportaría algo de esperanza en la consecución del fin moral al que está 

destinado toda la humanidad. De esta forma, podría haber una cierta coincidencia asintótica entre 
naturaleza y libertad, aunque se trataría de una coincidencia progresiva, de la que el individuo no 
daría cuenta, sino solo la humanidad en su conjunto. Para más información, consultar libro que 
aparece en cita 25.

42 I. Kant, Lecciones de Ética, Ed. Crítica, Barcelona, 2009, pág. 301. 
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cioso, en cuanto que conllevaría un sufrimiento innecesario al sujeto moral que 
acabaría con su propia vida y con un ideal de excelencia humana (areté), basado 
en el conocimiento y el ejercicio de actos que reflejen el dominio de sí, que lleva 
consigo el propio perfeccionamiento. Supondría un mal para el hombre y una 
negación de su deseo de plenitud natural. 

Por su parte, podría entenderse que la visión kantiana daría lugar a una espe-
cie de degradación del concepto de vida, sobre todo, en su dimensión instintiva 
y pasional o de la aspiración humana a la felicidad. De ahí la exaltación tan pro-
funda que lleva a cabo Nietzsche del concepto de vida frente a Kant. Sin embar-
go, el egoísmo vital nietzscheano no logra superar la conflictividad que supone 
la vida con sus tendencias e inclinaciones, lo cual se refleja en el hecho de que 
esta queda sometida al dominio de la voluntad de poder43, que suplanta en cier-
ta medida el poder de la ley moral sobre el sujeto patológico44 sobre el que antes 
ejercía esa presión la propia ley moral. 

 No es de la misma opinión Otfried Hoffe, para quien el principio de mora-
lidad: “no exige al hombre que renuncie a la vitalidad, a la sensibilidad y a las 
orientaciones sociales en favor de una racionalidad vacía, como si una morali-
dad pura implicara por fuerza la ascesis, la ausencia de tradición y de historia, la 
huída de la vida o el aislamiento de la sociedad y la política”45. No parece ser en-
tonces que la moral kantiana deje a un lado las pasiones y los sentimientos. Las 
afirma en cierto modo, pero no las acepta como último determinante o motor 
de la vida moral. Por eso, para este autor, las acusaciones a la moral kantiana de 
sacrificar al individuo, su amor propio y su propia dimensión instintiva no se-
rían del todo correctas, ni tampoco precisas. 

Por eso, a pesar de que hemos señalado que en Kant habría una depreciación 
del sujeto, es decir, una negación de su amor propio, en comparación con la ley 
moral (coincidente solo en parte con la sospecha luterana), sí que es cierto que 
Kant maneja una concepción sobre la autoestima debida o lo que hemos dado 
en llamar amor propio racional, que desarrolla en las Lecciones de Ética y que 
me parece interesante traer a colación, para señalar que Kant aparentemente no 
deja al individuo en manos de una racionalidad imperativa fría, que no le tiene 
en cuenta, sino que sustenta su teoría ética en una antropología.

43 Nietzsche no logra superar la dialéctica que supone la vida. A mi modo de ver, los conceptos de 
vida y enfermedad están muy relacionados en la obra de Nietzsche, algo que se puede observar en: 
F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen, Alianza Editorial, pág. 141.

44 En la concepción kantiana, sujeto patológico quiere decir sujeto afectado por las sensaciones, no 
necesariamente tiene un matiz peyorativo o clínico. En la visión del sujeto patológico como sujeto 
enfermo clínico tiene mucho que ver la influencia nietszcheana y freudiana posterior.

45 O. Hoffe, Inmanuel Kant, Ed. Herder, 1986, Barcelona, pág. 187.
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 Es así como en Kant hay una idea de lo que sería el amor propio correcto46, 
aunque, como veremos, en un sentido muy distinto al que manejaba Aristóte-
les. Este amor propio supondría una devaluación del sujeto concreto en favor 
de la idea de la moralidad que viene expresada bajo la forma de un imperativo.

El amor propio correcto consiste en la humildad, que se basa, por una par-
te, en tener un mal concepto de uno mismo, y por otra parte, en un sano orgullo 
con respecto a la condición humana. El tener un mal concepto de uno mismo 
proviene de la comparación de la voluntad afectada patológicamente con la ley 
moral. En esa comparación, nos damos cuenta de que estamos muy lejos de 
cumplir con aquella ley práctica. De ahí surge la pobre opinión que podamos 
tener sobre nosotros mismos. 

Esa mala opinión, esa falta de amor propio no debe surgir de la comparación 
con los demás. Ello implicaría un cierto temperamento servil. De hecho, esta 
apariencia de virtud no es humildad, sino que indica la presencia de un orgullo 
o amor propio encubiertos.

Además, nuestro amor propio correcto, consistente en la humildad, no debe 
entrañar una especie de detrimento ni en nuestra persona ni en la de los de-
más. Por eso, a la hora de establecer un juicio sobre nosotros mismos, hay que 
remitirse solamente a la ley moral que es la única que puede ser la causante de 
la humillación y, a su vez, la causante de la estimación moral propia. Por eso, 
esa autoestima moral, que viene dada por el sano orgullo con respecto a nuestra 
condición humana, no se origina a partir de la comparación con los demás, sino 
a partir de la comparación con la ley moral. 

Aunque, según Kant, hay una tendencia de los hombres a compararse los 
unos con los otros a la hora de establecer el valor moral de las acciones, supone 
menos presunción el considerarse superior en comparación con alguien, que el 
considerarse uno perfecto en comparación con la ley moral. Siempre uno puede 
creer que es mejor que otros. Ello no implica presunción alguna: “Siempre pue-
do creer que soy mejor que otro, aunque ser mejor que los peores no me hace 
ser muy bueno; no se da así presunción moral alguna”47. 

 Pero la humildad moral es la restricción de una opinión moral exagerada de 
uno mismo establecida siempre en comparación con la ley moral: “La compa-
ración de las acciones con la ley moral suscita humildad”48. El hombre no tie-
ne motivo para albergar una alta opinión sobre sí mismo, ya que sus acciones 
46 En Kant habría un “razonable amor propio, que es el conforme con la ley moral”: I. Kant, KpV, 

V, 73. Nótese que el término en alemán que usa Kant para referirse al amor propio racional Die 
vernünftige Selbstliebe. El verbo lieben en alemán significa amar, de estar enamorado, es decir, 
afectado sensiblemente. Por ello resulta complicado entender incluso filológicamente cómo es 
posible ese amor propio racional que Kant defiende.

47 Kant, I. Lecciones de Ética, op. cit., pág. 167.
48 Ibid.
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no tienen la pureza de la que está revestida la ley moral. Todo ello viene dado 
por el hecho de que el hombre es demasiado frágil en su naturaleza como para 
cumplir esa ley.

Por eso, la virtud de los antiguos, sobre todo la de los estoicos, no era pura 
del todo, porque en ella no había una comparación con la ley moral y dejaba 
algo de paso a la vanidad. Para Kant, el primer ejemplo de moralidad pura es el 
Evangelio49, ya que no da lugar a esta vanidad al poner al sujeto frente a los man-
damientos divinos. De este modo, en comparación con el Evangelio, “todas las 
concepciones de los antiguos acerca de la humildad y de las virtudes morales no 
eran puras, por lo que no podían compadecerse con la ley moral”50.

También es cierto que esa falta de correspondencia o imposibilidad de que 
nuestros actos se correspondan con la forma de una ley moral puede llevar al 
desaliento, al comprender el sujeto que será incapaz de que sus actos se ajus-
ten a aquella ley santa, buena y justa. Ahora bien, “si la ley moral ordena que de-
bemos ahora ser hombres mejores, se sigue ineludiblemente que tenemos que 
poder serlo”51. Luego son dos las actitudes malas a la hora de comprender la co-
rrespondencia de las acciones con la ley moral: una de ellas es la vanidad y la 
otra, el desaliento.

Para Kant, el hombre no ha de incurrir en el desaliento al ver que no puede 
cumplir de forma escrupulosa cada uno de los preceptos de la ley moral. Tampo-
co puede caer en la vanidad de que puede cumplir esa ley en toda su integridad 
y con sus solas fuerzas. Por eso, “vanidad y desaliento son los dos escollos con los 
que el hombre tropieza al alejarse de la ley moral en un sentido o en otro”52.

 Según el Regiomontano, la actitud de vanidad se puede evitar si se le presenta 
al vanidoso el contenido de la ley en toda su pureza, ya que “no habrá ningún in-
sensato que crea poder cumplir a la perfección con esa ley gracias a sus fuerzas”53. 

De ahí que la vanidad no dé tantos problemas como el desaliento y la inca-
pacidad para la acción que este genera. Además, en el esfuerzo del sujeto por 
ajustar sus acciones a una ley moral, este ha de contar con la cooperación de la 
ayuda divina que viene en auxilio de la buena disposición del hombre. Eso sí, 
el hombre ha de tener esa buena disposición, ha de intentar adecuar la máxima 
de esa voluntad a aquella ley, aunque se vea incapaz. Por eso, lo que consigue la 

49 Ibid., pág. 167. Téngase en cuenta que Kant fue un ferviente lector de la Biblia, sobre todo de la parte 
del Nuevo Testamento. Así lo señalaba el Regiomontano: “Ich lese die Bibel gern und bewundere den 
Enthusiasm in ihren neutestamentischen Lehren“, Ak, XXIII, 451. La Biblia era para Kant la mejor 
expresión del ideal moral.

50 I. Kant, Lecciones de Ética, op. cit., pág. 167.
51 I. Kant, R (Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft), Ak, VI, 50. 
52 I. Kant, Lecciones de Ética, op. cit., pág. 168.
53 Ibid.
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cooperación de la gracia divina no es la sumisión y los ruegos, sino más bien una 
buena voluntad, una voluntad pura.

A esto se añade que es imposible que en el hombre pueda darse un desalien-
to absoluto, ya que “todo hombre ha experimentado en sí mismo al menos una 
vez el haber llevado a cabo una vez una buena acción por mor de buenas dispo-
siciones, y se siente capaz de repetirlo”54. Cabe una aproximación gradual a la 
ley moral en Kant, aunque esa aproximación se traduce más en una promesa 
que solo se puede cumplir en una vida después de la muerte por lo menos en el 
individuo concreto, no en su humanidad. De hecho, como señala Spaemman, 
en Kant, “la unidad de lo bello y de lo bueno buscada en el concepto de eudai-
monía es un postulado de la razón o una promesa, cuya realización remite más 
allá de la frontera de la muerte”55. 

Es cierto que el obrar moral recto y la felicidad se pueden corresponder, pero 
esta correspondencia solo se puede producir de forma extrínseca, no en la in-
tención de un sujeto que solo ha de buscar como fundamento de su obrar la 
ley moral. El sujeto ha de rechazar cualquier motor sensible. Solo puede actuar 
como motor de la moralidad la representación de la ley moral, que es una idea 
de distinta clase que las leyes de la naturaleza. 

54 Ibid.
55 R. Spaemman, Felicidad y Benvolencia, op. cit., pág. 126.
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Summary

Duty, self-love, pain: hermeneutical keys  
of an anthropological ethics

This article is focused on Kant’s notion of moral duty, but only when it acts 
as a corrective device of self-love. In fact, the concept of moral duty is key to un-
derstand the process of separation between morality and happiness, which is 
regarded as typical of the modern conceptions included in moral life.

The main thesis of the paper is that neither contempt of oneself as a subject 
affected by pathological sensitivity compared with moral duty nor self-love are 
enough for the foundation of a realistic ethic that is based on an anthropologi-
cal point of view, in other words, an ethic that fits into what man is in his own 
personal reality and in his relationship with nature.

 To support this thesis, the work is structured in four parts: analysis of Aris-
totelian ethics from the paradigm of self-love; historical explanation of the rea-
sons why the concept of self-love ends up going into crisis; exposure of the main 
features that Kant understands as specific to morality; and finally, the recovery 
test of the particular individual’s concept of nature as well as the reconciliation 
of the subject with himself in it through the notion of pain, which is conceived 
as the foundation of the distinction between person and nature.

Juan Pablo Martínez Martínez – licencjat z filozofii na Universidad de 
Navarra (2011), absolwent Máster en Estudios Avanzados en Filosofía de la 
Universidad Complutense de Madrid (2012), gdzie prowadzi wykłady zle-
cone. Autor szeregu artykułów na temat filozofii Kanta. Kończy doktorat, 
pisany pod kierownictwem prof. Rogelio Roviry, na temat pojęcia osoby 
i prawa moralnego u Kanta.
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A. Estado de la cuestión

Tertuliano cita a los filósofos antiguos en muchas ocasiones, lo que apun-
ta a que conoce la doctrina de estos pensadores y a que se sirve de ellos en la 
elaboración de su sistema teológico. Esto es posible gracias a su formación in-
telectual, apoyada en el conocimiento del griego y del latín. Este dominio del 
lenguaje le facilitó, sin duda, el acceso a los clásicos y, dentro de éstos, a las obras 
de la filosof ía griega2. Aunque no existan suficientes fuentes para un estudio 
pormenorizado de la vida de Tertuliano, podemos deducir este hecho a través 
de la recepción que hace de los filósofos y de las relaciones que entabla con ellos, 
así como en la variedad de personajes que son citados en las diversas cuestiones 
que plantea en sus escritos3.

Dada la educación propia de su tiempo4, nuestro autor llegó a ser un eru-
dito en temas de filosof ía, derecho, literatura, historia y ciencias naturales. In-
1 Druga część artykułu ukaże się w kolejnym numerze „Studiów Redemptorystowskich” w 2015 roku 

(przyp. red.).
2 Cf. R. Braun, “Tertullien et la philosophie païenne”, Bulletin de l’Association Guillaume Budé 2 (1971) 

233. Publicado también en ID., Approches de Tertullien (CÉAug 134; París 1992) 21–41. Este artículo 
describe algunos aspectos sobre la influencia de la filosofía pagana en las obras de Tertuliano.

3 Puede verse, al respecto, la introducción que nos ofrece C. Anchel – J. Serrano (eds.), Tertuliano. 
A los mártires, el Escorpión, Huida en la persecución (BPa 61; Madrid 2004) 8.

4 Cf. P. Riché, La educación en la cristiandad antigua (Barcelona 1983) 14–16. El niño romano recibía 
una adecuada formación en el humanismo literario de los clásicos mediante la retórica y la gramática, 
lo que le ayudaba a hablar y a escribir correctamente. Esta enseñanza en la cultura clásica debía ser 
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cluso se afirma que llegó a tener conocimientos de ocultismo5. Por esto, en su 
búsqueda de la verdad, llegó a estudiar las doctrinas filosóficas y las creencias 
religiosas que proliferaban en el Imperio Romano6. Esta formación tan variada7 
es la que le ha precedido antes de su conversión al Cristianismo8. Así lo puede 
demostrar la variedad de estudios que han comenzado a iluminar la perviven-
cia e influencia que han tenido los clásicos y los filósofos antiguos en la litera-
tura de los primeros siglos del Cristianismo y, especialmente, la impronta que 
han dejado en los escritos de Tertuliano9. Con dichos estudios se pretende seña-
lar, además, que el cartaginés tuvo una amplia influencia del ambiente cultural 
e intelectual de su época. Prueba de ello es que en sus escritos aparecen multi-
tud de referencias y citas literales de los clásicos, lo que forma parte del sustra-
to de Tertuliano10.

Algunos autores, con poco conocimiento quizá del pensamiento de Tertulia-
no, se atreven a afirmar que nuestro autor hace un rechazo total de la filosof ía 
sin tenerla en consideración, porque de ella proceden todas las herejías11. Por 

complementada con el conocimiento de la filosofía y de la cultura científica.
5 Cf. Anchel – Serrano (eds.), Tertuliano. A los mártires, 9–10.
6 Tertuliano, motivado por su deseo de saber la verdad, hizo uso de sus conocimientos de la filosofía 

griega. Al respecto puede verse, S. Vicastillo (ed.), Tertuliano. Prescripciones contra todas las herejías 
(FuP 14; Madrid 2001) 14–18.

7 Tertuliano es poseedor de abundantes conocimientos de retórica, filosofía clásica, derecho romano. 
Esto lo pone al servicio de su discurso teológico. Así lo explica A. Viciano, “Deus uerus prometheus 
en Tertuliano”. En E. Reinhardt (ed.), Tempus implendi prommisa. Homenaje al profesor Dr. Domingo 
Ramos (CHIg 33; Pamplona 2000) 540, n. 14. 

8 Cf. C. Moreschini – E. Norelli, Historia de la literatura cristiana antigua griega y latina I. Desde Pablo 
hasta la edad constantiniana (BAC; Madrid 2006) 401. Este manual habla de la formación cultural 
que Tertuliano adquirió antes de su conversión al cristianismo y que luego pone al servicio de sus 
obras.

9 Señalamos a continuación un elenco de los estudios que versan sobre la influencia de los clásicos 
y los filósofos en las obras de Tertuliano. Así, R. Braun, “Tertullien et les poètes latins”, Annales de 
la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Nice 21 (1974) 271–281; puede verse en Id., Approches 
de Tertullien, 97–109; I. Vecchiotti, La filosofía di Tertulliano. Un colpo di sonda nella storia del 
cristianesimo primitivo (Urbino 1970); J.C. Fredouille, Tertullien et la conversion de la culture Antique 
(CÉAug 47; París 1972); J. Ramos Pasalodos, “Variaciones Filosóficas. La filosofía de Mileto en 
Tertuliano”, Epos 18 (2002) 57–83; M. Spanneut, Le stoïcisme des Pères de L’église. De Clément de 
Rome à Clément d’ Alexandre (París 21957) 150–166; R. López Montero, “Las elegías del destierro 
de Ovidio y el prólogo del Adversus Marcionem de Tertuliano”, Estudios Clásicos 135 (2009) 71–
84; Id., “Hilozoísmo presocrático y creación tertulianea: una aproximación teológica”, en J.J. Perez-
Soba (ed.), En la escuela del Logos. A Pablo Domínguez, In memoriam II, Facultad de Teología San 
Dámaso (CM 6; Madrid 2010) 465–476; Id., “La recepción de Heráclito en Tertuliano de Cartago”, 
RET 71/2 (2011) 147–165; Id., “Las referencias a Homero en Tertuliano”, Aug 52/1 (2012) 135–153; 
R. Uglione, “Virgilio in Tertulliano: intertestualità e riscrittura”, en Id., Tertulliano. Teologo e scrittore 
(Brescia, 2002) 175–196; Id., “Poeti latini in Tertulliano: intertestualità e riscrittura”, en ibid., 197–
229. Últimamente L. SANDELLI, “Le Socrate de Tertullien”, RÉAug 59 (2013) 23–53.

10 Cf. López Montero, “Las elegías del destierro”, 71–84.
11 En algunas ocasiones se dice que Tertuliano rechaza totalmente la filosofía griega, pues no la 

considera útil para la elaboración del pensamiento cristiano. Un ejemplo de ello lo podemos ver 
en J. Blázquez martinez, “Filosofía y cristianismo. El temor ante la muerte”, en Id., El Mediterráneo 
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eso hay quienes se dedican a presentar argumentos a favor de este antifilosofis-
mo12 o, por el contrario, de la aceptación tal cual de la filosof ía anterior13. Todas 
estas afirmaciones proceden de quienes interpretan erróneamente el pensa-
miento de nuestro autor o descontextualizan las aserciones que se pueden en-
contrar en obras como De Praescriptione Haereticorum:

Hae sunt doctrinae hominum et daemoniorum prurientibus auribus na-
tae de ingenio sapientiae saecularis, quam Dominus stultitiam uocans stulta 
mundi in confusionem etiam philosophiae ipsius elegit. Ea est enim materia 
sapientiae saecularis, temeraria interpres diuinae naturae et dispositionis. Ip-
sae denique haereses a philosophia subornantur 14. 

[Estas son las doctrinas de los hombres y de los demonios, nacidas de la sa-
biduría mundana para los oídos afectados de escozor. Calificando de locura esa 
sabiduría, eligió el Señor las cosas locas del mundo para confusión, también, de 
la filosof ía misma; pues ésta, en cuánto intérprete temeraria de la naturaleza 
divina y de su plan, es la que suministra materia a la sabiduría mundana. Por 
consiguiente, las herejías mismas son facilitadas por la filosof ía15].

Dentro de esta misma obra, se observa que Tertuliano vuelve a insistir en el 
mismo tema para mostrar la aparente contradicción y separación entre filoso-
f ía y Cristianismo:

Quid ergo Athenis et Hierosolymis? quid Academiae et Ecclesiae? quid hae-
reticis et christianis? Nostra institutio de porticu Salomonis est qui et ipse tradi-
derat Dominum in simplicitate cordis esse quaerendum. Viderint qui Stoicum et 
Platonicum et dialecticum christianismum protulerunt16. 

[¿Qué tienen, por tanto, en común Atenas y Jerusalén?, ¿qué tienen en co-
mún la Academia y la Iglesia?, ¿qué tienen en común los herejes y los cristianos? 
Nuestra doctrina viene del pórtico de Salomón, que, también él, había enseñado 
que el Señor ha de ser buscado con simplicidad de corazón. Allá se las vean los 
que han inventado un cristianismo estoico, platónico y dialéctico17].

y España en la antigüedad (Madrid 2003) 463 y 483–485. Otro ejemplo, lo poseemos en Gilson, que 
afirma que Tertuliano tuvo una oposición radical a la filosofía, hasta el punto de considerar que la 
redención es impenetrable a la razón. Cf. É. Gilson, La philosophie au Moyen Âge (París 21999) 97.

12 Algunos autores, en este sentido, descontextualizan las afirmaciones de Tertuliano y muestran, 
por un lado, que conoció la cultura intelectual de su tiempo pero que entró en conflicto con ella. 
Por eso se habla de su hostilidad y desprecio de la filosofía. También se afirma que el africano veía 
una oposición entre la fe y la razón. Al respecto podemos ver la postura de A. Barcala Muñoz, “El 
antifilosofismo de Tertuliano y la fe como reconocimiento”, RET 36 (1976) 3–28 y 233–250.

13 Hay obras que presentan a grandes rasgos una descripción de los autores que están a favor y en 
contra del antifilosofismo del teólogo de Cartago. Al respecto puede verse, por ejemplo, A. Di 
Bernardino (dir.), Diccionario patrístico y de la antigüedad cristiana II (Salamanca 1992) col. 2100.

14 Praes. 7, 1–2 [CCL I, 192].
15 Para todas las citas que estudiamos de esta obra seguimos la traducción propuesta por Vicastillo 

(ed.), Tertuliano. Prescripciones, 161.
16 Praes. 7, 9–11 [CCL I, 193].
17 Vicastillo (ed.), Tertuliano. Prescripciones, 167–169.
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A partir de este texto, algunos estudios pretenden afirmar la hostilidad de 
Tertuliano hacia la filosof ía18. Nuestro autor, en verdad, no hace un desprecio 
a la filosof ía, ni tampoco quiere separarla de la teología; en sus escritos mues-
tra, eso sí, la superioridad del Cristianismo respecto de las doctrinas e ideolo-
gías paganas que circulaban en la época. El africano utiliza argumentos de la 
filosof ía para su exégesis y refutación. Sus escritos muestran que se sirve de ella 
con mucha libertad. Algunos autores señalan que en la doctrina del cartaginés 
no hay una oposición entre filosof ía y teología. Tertuliano, en su conocimiento 
de la filosof ía, hace una extracción de los contenidos filosóficos necesarios para 
la elaboración de su teología19. Por lo tanto, nuestro autor reconoce que los fi-
lósofos en algunas ocasiones piensan acertadamente como consecuencia de la 
búsqueda de la verdad20. A lo largo de sus obras, pues, podemos observar lo que 
a su juicio le parece útil y lo que va encaminado a la búsqueda de esta verdad úl-
tima. Por consiguiente, no le estorba la razón como vía necesaria para la autén-
tica elaboración de la teología. Así lo reconoce en De Anima:

Plane non negabimus aliquando philosophos iuxta nostra sensisse; testi-
monium est etiam ueritatis euentus ipsius. Nonnunquam et in procella confu-
sis uestigiis caeli et freti aliqui portus offenditur prospero errore, nonnunquam 
et in tenebris aditus quidam et exitus deprehenduntur caeca felicitate, sed et 
natura pleraque suggeruntur quasi de publico sensu, quo animam deus dotare 
dignatus est21. 

[En modo alguno negaremos que a veces los filósofos pensaron como no-
sotros; sin duda, este hecho es una consecuencia de la misma verdad. A veces 
también en la tempestad, cuando las señales del cielo y del mar se confunden, 
tras ir a la deriva, con fortuna se logra arribar felizmente a puerto; al igual que 
en las tinieblas, algunos encuentran los accesos y la salida con una suerte ciega, 
así la mayoría de las cosas las revela la naturaleza casi por el sentido común, 
que Dios tuvo a bien conceder al alma22].

18 Basándose en esta cita, algunos manuales hablan de la hostilidad extrema de Tertuliano hacia la 
filosofía, para tal caso se puede ver W.K.C. Guthrie, Historia de la filosofía griega. Los primeros 
presocráticos y los pitagóricos, vol. I (Madrid 1984, reimpr.1991) 35.

19 Tibiletti expresa su pensamiento comentando que la especulación tertulianea se remonta a una 
corriente que procede desde los filósofos antiguos como Platón y Aristóteles pasando por el 
pensamiento del africano. Cf. C. Tibiletti, Tertuliano. La testimonianza dell’anima (Firenze 1984) 
20. Al respecto podemos ver también P. Siniscalco, Ricerche sul “De resurrectione” di Tertulliano 
(VS 6; Roma 1966) 169–184.

20 Cf. An. 2, 1 [CCL II, 783]. Aquí reconoce que los filósofos en algunos momentos se dejaron 
orientar por su deseo de la verdad y pensaron acertadamente. En este sentido, es heredero del 
lógos spermatikós de San Justino. 

21 An. 2, 1 [CCL II, 783].
22 Para las citas de esta obra, seguimos la traducción que nos ofrece J. Ramos Pasalodos (ed.), Tertuliano. 

Acerca del alma (CL 63; Madrid 2001) 42.
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Por eso algunos estudios quieren demostrar la influencia y aceptación del 
pensamiento clásico en la doctrina del cartaginés; de ahí que se hayan dedica-
do a analizar el gran influjo de la cultura clásica en su pensamiento23. Hay es-
tudios que, con mucho acierto, han profundizado en la incidencia que tienen 
en él autores tan famosos como Homero24, Ovidio25 y Virgilio26. Estas cuestio-
nes nos muestran una clara influencia de los clásicos en la formación intelectual 
del autor que nos ocupa. De lo anterior podemos deducir que no se pueden ha-
cer afirmaciones generales sobre la doctrina de Tertuliano en este sentido. Se 
podría descontextualizar su pensamiento dándole una mala interpretación. En 
esto nos parece muy acertada una afirmación que, al respecto, se hace en uno 
de estos estudios:

El que generaliza en Tertuliano tiene el riesgo de malinterpretarle y, por 
tanto, de equivocarse. ¿Cuántas veces, por ejemplo, se ha generalizado sobre 
el uso de la filosof ía en Tertuliano? No vale decir que rechaza o acepta la tra-
dición anterior, ni siquiera que es partidario de uno u otro autor. En Tertuliano 
desembocan muchas corrientes filosóficas y teológicas, paganas y cristianas. 
Que él utiliza a su gusto y con la mayor de las libertades. Esta libertad impide 
clasificarle de cualquier modo. Cada aportación que le llega es única, por lo 
que un autor es aplaudido o rechazado según el interés de la ocasión27.

En los escritos de Tertuliano se observa, en efecto, la influencia de muchas 
corrientes de pensamiento, lo que nos muestra la riqueza que hay en su doctri-

23 Fredouille presenta un análisis de lo que significa la conversión al cristianismo por parte de Tertuliano 
y lo retrata como un personaje cuya fe cristiana se injerta en su cultura clásica anterior. A pesar de 
que rechazó los elementos del paganismo actual que encontró incompatible con el cristianismo, 
no rechazó la cultura pagana como tal. Su vida y su pensamiento pueden ser interpretados en 
términos de una progresión constante de una herencia basada en el estoicismo en lugar de una 
serie de reacciones violentas dirigidas contra el paganismo primero y más tarde en contra de la 
ortodoxia cristiana. El autor se ha propuesto demostrar que Tertuliano dejó herencia clásica en la 
Iglesia cristiana y por lo tanto trató de resolver la antítesis entre Atenas y Jerusalén, la Academia 
y la Iglesia, para mostrar que no hay ninguna contradicción entre la fe y la razón. Niega que el 
africano era anti-racionalista. Incluso sus ataques más extremos en la filosofía deben considerarse 
en el contexto de las consideraciones polémicas. En el fondo, él aceptó la filosofía como una valiosa 
preparación para la aprehensión de lo divino. Cf. Fredouille, Tertullien et la conversion, 307–357.

24 Cf. López Montero, “Las referencias a Homero en Tertuliano”. En este artículo el autor hace un 
análisis de las citas en que se nombra a Homero. Con ello demuestra la recepción positiva de este 
clásico de la literatura antigua en las obras de Tertuliano.

25 Cf. Id, “Las elegías del destierro”. El artículo hace una ilustración de cómo las elegías del destierro 
de Ovidio, especialmente las Tristes y Pónticas, constituyen la fuente principal de la descripción 
que Tertuliano, en el prólogo del libro I de su Adversus Marcionem, hace del Ponto Euxino. En el 
análisis se demuestra la dependencia intertextual entre los dos autores.

26 Cf. Uglione, “Virgilio in Tertulliano”. El artículo muestra la intertextualidad que hay entre las obras 
de Virgilio y Tertuliano. El autor afirma que en las obras del cartaginés raramente se encuentran citas 
literales del poeta, pero sí se encuentran alusiones a las obras de este clásico de la poesía antigua.

27 R. López Montero, Tertuliano y las manos de Dios. Un ensayo antropológico (PyD 33; Madrid 2012) 
13–14.
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na además de su capacidad y del conocimiento que de ellas tiene. Los anteriores 
planteamientos nos hacen ver la necesidad de dedicarnos al análisis de la doc-
trina del gran teólogo de Cartago. Así se evitará el riesgo de hacer afirmaciones 
descontextualizadas que pueden llevar a la equivocación. Tampoco se pueden 
generalizar afirmaciones al decir que Tertuliano rechaza la filosof ía de modo 
verbal y la desarrolla en sus concepciones teológicas28, ya que en nuestro aná-
lisis podremos ver que en algunos casos reconoce lo acertado de la doctrina de 
los filósofos y, en otros casos, la rechaza porque la considera incorrecta. Vicente 
de Lerins es consciente, en cierto modo, de esto que venimos diciendo:

Nam sicut ille apud Graecos, ita hic apud Latinos nostrorum omnium facile 
princeps iudicandus est. Quis enim hoc viro doctius, quis in divinis et huma-
nis rebus exercitatius? Nempe omnem philosophiam et cuntas philosophorum 
sectas, auctores adsertoresque sectarum omnesque eorum disciplinas, omnem 
historiarum ac studiorum varietatem mira quadam mentis capacitate comple-
xus est. Ingenio vero nonne tam gravi ac vehementi excelluit, ut nihil sibi paene 
ad expugnandum proposuerit, quod non aut acumine inruperit aut pondere 
eliserit? Iam porro orationis suae laudes quis exsequi valeat? Quae tanta nescio 
qua rationum necessitate conserta est, ut ad consensum sui, quos suadere non 
potuerit, inpellat: cuius quot paene verba, tot sententiae sunt; quot sensus, tot 
victoriae!29 

[Así como aquél (Orígenes) ocupa con diferencia el primer lugar entre los 
griegos, así también éste (Tertuliano) entre los latinos. Pues, ¿quién más ins-
truido que él, más versado en el saber tanto divino como humano? En verdad 
con maravillosa capacidad mental comprendió toda la filosof ía, y todas las es-
cuelas de filósofos, y a los fundadores y defensores de las escuelas, y todas sus 
disciplinas, y la variedad de sus diversas historias y estudios. ¿Acaso no desco-
lló por un ingenio de tal peso y vehemencia que apenas nada que él se propu-
siera superar, que no penetrara mediante la agudeza o no aplastara mediante el 
peso? Por lo que se refiere al estilo, ¿quién podrá alabarlo lo suficiente? Estaba 
trabado con no sé qué fuerza argumentativa que impelía al asentimiento, in-
cluso a aquellos que no lograba persuadir. Cada palabra suya era prácticamente 
una sentencia; cada sentencia, una victoria].

Nos parece importante destacar que, ya en su época, Tertuliano gozaba de 
prestigio en la Magna Iglesia por su formación en la cultura clásica y por su ca-
pacidad en el conocimiento de la filosof ía. Desde la Antigüedad es reconocido 
por su autoridad a la hora de rechazar lo que a su parecer era incorrecto, o su 
libertad para afirmar y servirse de lo que le interesaba como sustrato para su 
doctrina. Al respecto, todos los estudios que ya se han emprendido pretenden 

28 Cf. H.R. Drobner, Manual de patrología (Friburgo 1994) 174.
29 V. de Lerins, Commonitorium 18, 1 [CCL LXIV, 172–173].
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argumentar que, mediante el análisis del pensamiento de Tertuliano, se puede 
ver una clara incidencia de la formación clásica y de la filosof ía30.

En el pensamiento tertulianeo, además, se observa la influencia de la retóri-
ca clásica31. Esta exposición y argumentación retórica la utiliza para presentar 
con claridad sus planteamientos, para argumentar la verdad, mediante la bre-
vedad y la precisión en sus discursos. También para mostrar la elocuencia y la 
facilidad de expresión en la exposición de la doctrina. Así, en algunas ocasio-
nes, lleva a algunos de sus adversarios al descrédito32 y, en otros momentos, po-
lemiza con ironía. Todo lo anterior nos muestra su libertad en la exposición de 
su pensamiento.

La obra de Fredouille33 arroja mucha más luz en este sentido. No se con-
forma con una postura unívoca de Tertuliano con respecto a la filosof ía. Así, 
se presentan algunos aspectos que pretenden mostrar la influencia de la cul-
tura antigua en el pensamiento del africano. Primero presenta los argumentos 
que usa contra la filosof ía para resaltar la superioridad del Cristianismo, lue-
go se muestra que la filosof ía es el presupuesto básico para el conocimiento de 
Dios34, después destaca el uso de los recursos tomados de la filosof ía para cons-
truir el pensamiento teológico. También resalta el estilo elocuente y organizado 
del lenguaje tertulianeo. Seguidamente habla del trasfondo clásico en las obras 
del cartaginés que, junto con un refinado latín, busca captar el interés del lec-

30 Cf. Vicastillo (ed.) Tertuliano. Prescripciones, 14–18.
31 Cf. J. Ramos Pasalodos, “Coloribus idolatriae”, Cuadernos de Filología Clásica. Estudios latinos 17 

(1999) 92. El artículo, en uno de los apartados, se centra en las técnicas y expresiones retóricas de 
Tertuliano.

32 Así por ejemplo, ridiculiza a Marción haciendo una descripción del Ponto Euxino, mediante un tono 
irónico y despectivo; para tal caso puede verse Marc. I, 1, 4–6 [CCL I, 442]: «Sed nihil tam barbarum 
ac triste apud Pontum quam quod illic Marcion natus est, Scytha tetrior, Hamaxobio instabilior, 
Massageta inhumanior, Amazona audacior, nubilo obscurior, hieme frigidior, gelu fragilior, Istro 
fallacior, Caucaso abruptior. Quidni? penes quem verus Prometheus deus omnipotens blasphemiis 
lancinatur. Iam et bestiis illius barbariei importunior Marcion. Quis enim tam castrator carnis castor 
quam qui nuptias abstulit? Quuis tam comesor mus Ponticus quam qui evangelia corrosit? Nae tu, 
Euxine, probabiliorem feram philosophis edidisti quam Christianis. Nam ille canicola Diogenes 
hominem invenire cupiebat lucernam meridie circumferens, Marcion deum quem invenerat extincto 
lumine fidei suae amisit. Non negabunt discipuli eius primam illius fidem nobiscum fuisse, ipsius 
litteris testibus, ut hinc iam destinari possit haereticus qui deserto quod prius fuerat id postea sibi 
elegerit quod retro non erat. In tantum enim haeresis deputabitur quod postea inducitur, in quantum 
veritas habebitur quod retro et a primordio traditum est». Otro caso lo encontramos en el desprecio 
y la ridiculización que le hace a Valentiniano y sus seguidores al llamarlos herejes y apóstatas de la 
verdad Cf. Val. 1, 1 [CCL II, 753]: «Valentiniani, frequentissimum plane collegium inter haereticos, 
quia plurimum ex apostatis veritatis et ad fabulas facile est et disciplina non terretur, nihil magis 
curant quam occultare quod praedicant, si tamen praedicant qui occultant. Custodiae officium 
conscientiae officium est. Confusio praedicatur dum religio adserveratur. Nam et illa Eleusinia, 
haeresis et ipsa Atticae superstitionis, quod tacent, pudor est».

33 Cf. Fredouille, Tertullien et la conversion, 300–326.
34 Cf. Ibid., 344.
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tor. Se mantiene la insistencia en mostrar que el Cristianismo es superior a las 
doctrinas paganas35. 

En otras investigaciones se analiza la filosof ía pagana para ver su influencia 
en el pensamiento de nuestro autor36. Aquí se muestra que la Filosof ía ha sido 
mediadora del pensamiento cristiano y se deja entrever la presencia que la filo-
sof ía griega tiene en cada una de sus obras. En algunos manuales de historia de 
la filosof ía antigua37, se hace mención de Tertuliano como un autor que se sir-
ve del pensamiento griego de modo apologético en su defensa contra los ata-
ques que se le dirigen al Cristianismo en confrontación con la cultura pagana 
de la época.

También es posible encontrar estudios más generales sobre la influencia del 
estoicismo en los padres de la Iglesia38, donde se alude a la influencia filosófi-
ca en la antropología y en la teología de Tertuliano; incluso otros, de modo más 
breve, analizan la incidencia del estoicismo en sus obras39.

Considerando todo este trasfondo, queremos continuar con una línea de in-
vestigación concreta y muy acertada. Se trata de una investigación que analiza 
cada cita en particular y que, por tanto, pasa por encima de afirmaciones ge-
nerales. Este análisis, como se ha dicho ya, ha aparecido en la recepción que 
Tertuliano hace de la escuela de Mileto40 y también de Heráclito41. Todos estos 
trabajos pretenden demostrar, sistemática y ordenadamente, la influencia de la 
filosof ía en la formación y desarrollo de la teología del cartaginés.

Nuestra investigación, por tanto, va encaminada al estudio de la recepción 
filosófica que Tertuliano hace de algunos filósofos presocráticos. El modo de 
proceder será mediante un análisis breve de cada una de las citas en las que el 
africano hace referencia a estos personajes. Examinaremos los argumentos que 
aporta con tales citas. Este hecho nos permitirá ver, ya desde el principio, que se 
muestra muy libre o bien para ridiculizar o refutar lo que a su parecer conside-
ra erróneo de la doctrina de los filósofos, o bien para aceptar también con gran 
libertad lo que éstos plantean.

35 Cf. Ibid., 349–351.
36 Cf. Braun, “Tertullien et la philosophie païenne”, 233.
37 Cf. J. Marías, Historia de la filosofía (MRO; Madrid 111958), 106–107.
38 Cf. Spanneut, Le stoïcisme des Péres de L’église, 150–166.
39 Cf. J. Daniélou. Los orígenes del cristianismo latino (CLCAM; Madrid 2006), 180–198. Esta obra 

analiza la influencia y el uso de algunos términos del estoicismo en las obras de Tertuliano.
40 Cf. Ramos Pasalodos, “Variaciones filosóficas”, 57–83. Nos parece interesante este estudio dedicado 

a la influencia de Tales de Mileto en las obras de Tertuliano. Otro artículo muestra la recepción de 
los milesios en los escritos del cartaginés, al respecto se puede ver López Montero, “Hilozoísmo 
presocrático y creación tertulianea”, 147–165.

41 Cf. López Montero, “La recepción de Heráclito”. Este artículo, como va dicho, analiza cada una de 
las citas donde se menciona a Heráclito en las obras del cartaginés.
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B. Delimitación

Es comprensible que, debido a la amplitud del tema, sólo analicemos algunos 
de los filósofos presocráticos citados en los escritos de Tertuliano, en esta oca-
sión nos dedicaremos al análisis de Pitágoras y la escuela pitagórica; los demás 
filósofos – Jenófanes, Parménides, Zenón de Elea y Empédocles–, serán objeto 
de investigaciones posteriores. Tampoco Heráclito será objeto de nuestro estu-
dio puesto que ya otros estudiosos se han dedicado con mucho acierto a su in-
vestigación42. 

El método que utilizaremos será el mismo que otros estudiosos ya han uti-
lizado. Iniciaremos con una breve introducción al filósofo que nos ocupa para 
pasar a analizar cada una de las citas según el orden cronológico de las obras de 
Tertuliano43. En cada cita indagaremos la causa por la que el cartaginés reafir-
ma o contradice al autor citado. Finalmente realizaremos una breve conclusión 
para ver el modo en que Tertuliano asimila a Pitágoras, ya sea de modo direc-
to o indirecto. En nuestro estudio podremos ver que el pensamiento tertulianeo 
hunde sus raíces en los clásicos de la época como un camino en la búsqueda de 
la verdad sobre el mundo, sobre el hombre y sobre Dios.

Todo este pensamiento filosófico se constituye en legado de la formación 
clásica que se impartía en la Antigüedad y a la cual no fue ajeno Tertuliano, 
quien en sus obras da muestras de un claro influjo de la recepción del pensa-
miento de los filósofos griegos y de los autores clásicos. Toda esta información 
nos sirve de marco cultural. Aunque no sea objeto directo o principal de nues-
tro estudio, parece que el acceso que Tertuliano tiene de estos autores es, en su 
mayoría, doxográfico44.

42 Cf. El estudio ya citado de López Montero, “La recepción de Heráclito”. En este artículo el autor se 
detiene en un análisis muy acertado de cada una de las doce citas donde se menciona a Heráclito en 
las obras del africano; allí se muestra el conocimiento que Tertuliano tiene del efesino. Da muestras 
de una comprensión profunda que le sirve para la elaboración de su teología. Para la recepción 
positiva de este estudio puede verse CTC 2011 en RÉAug 58/2 (2012) 334, n. 16.

43 Los primeros trabajos de cronología son bastante antiguos. Cf. A. Harnack, “Zur Chronologie der 
Schriften Tertulllians”, Zeitschr. Für Kirchengesch. 2 (1878) 572; E. Noeldechen, Die Abfassungszeit 
der Schriften Tertullians (TU 2; Leipzig 1888) 1–125; P. Monceaux, “Chronologie des œuvres de 
Tertullien”, RevPhil 22 (1898) 77; K. Adam, “Die Chronologie der noch vorhandenen Schriften 
Tertullians”, Der Katholik 37 (1908) 341 y 416. Más modernas son las aportaciones de T. D. BARNES, 
Tertullian. A Historical and Literary Study (Oxford 1971) 31 y R. BRAUN, “Un nouveau Tertullien: 
problems de biographie et de chronologie”, REL 50 (1972) 67–84.

44 Así, por ejemplo, López Montero, “La recepción de Heráclito”, 162–163. En el artículo se muestra 
que de las doce veces que Tertuliano cita al efesino, tan sólo dos de ellas son directas y las demás 
proceden de otras fuentes o doxografías que interpretan el pensamiento de este filósofo. Esto se 
deduce en parte por la ausencia del lógos, característico del pensamiento heraclíteo, y por alusión a la 
expresión secundum quosdam, que puede dar a entender que Tertuliano recibe ya una interpretación 
estoica de Heráclito. También puede verse CTC 2011, en RÉAug 58/2 (2012) 334, n. 16.
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Pitágoras y la escuela pitagórica

Nos parece conveniente empezar con una brevísima descripción de la vida 
de Pitágoras y con algunos datos sobre la escuela Pitagórica. Esta información 
nos ayudará a comprender mejor el contexto de cada una de las citas donde 
nuestro autor hace referencia al pensamiento de estos filósofos.

1. Algunos datos de Pitágoras y de su escuela

Los datos biográficos de la vida de Pitágoras son más bien probabilidades, 
puesto que la mayor parte de los testimonios contemporáneos a su propia vida 
desaparecieron45. Por eso muchos de ellos son incluso legendarios46.

En cuanto a su vida, podemos decir que su nacimiento se sitúa alrededor 
del 570 a.C. Su muerte ocurrió a los setenta y cinco u ochenta años aproxima-
damente. Para escapar de la tiranía emigró a Crotona, principal colonia aquea 
al sur de Italia, posiblemente animado por Democedes de Crotona, f ísico de la 
corte de Polícrates.

Aristóxeno afirma que Pitágoras tuvo dedicación al estudio y que se cen-
tró en la promoción de los números, de ahí que se le conozca, sobre todo, por 
su teoría del número como el arché de todas las cosas47. El número es lo que da 
forma, lo que hace de lo indeterminado algo determinado. Con ello se pone el 
principio de los seres en la forma, no en la materia, según lo habían hecho los 
filósofos milesios48.

A Pitágoras se le atribuyen la doctrina de la inmortalidad y de la transmigra-
ción de las almas. Su filosof ía se mantiene en la consideración sobre la impor-
tancia del alma y su inclinación al bien, sobre todo en el deseo de apartarse del 
materialismo de los filósofos anteriores.

Pitágoras ha sido considerado por muchos como el mero fundador de una 
secta religiosa, mientras que otros resaltan su pensamiento científico y racional. 
También se le conoce como el fundador de la ciencia matemática y la cosmolo-
gía filosófica. De ello informa Aristóteles49.
45 Para este tema seguimos los datos ofrecidos por Guthrie, Historia de la filosofía I, 147–322.
46 Cf. Ibid., 153. Hay tres dificultades para la historia de los pitagóricos: las leyendas sobre el fundador, 

el secreto de algunas de sus doctrinas y la tendencia a atribuirle doctrinas y descubrimientos. Otra 
dificultad, como decimos, es la escasez de fuentes de información contemporáneas a la época de 
Pitágoras.

47 Cf. Guthrie, Historia de la filosofía I, 222–242.
48 En el pensamiento pitagórico se produce un salto racional. Se pasa de una causa material a una 

“causa final”. Se pasa de un arché material a uno numérico. Al respecto de esto podemos ver P. 
Domínguez prieto, Historia de la filosofía antigua. Del gemido de los alabastros al escorzo de la luz 
(SInst 3; Madrid 2008) 36–37.

49 Cf. ARIST., Met. 986a, ed. García Yebra, 34–41.
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Para Pitágoras y sus seguidores la filosof ía fue considerada como la base de 
un modo de vida y la forma para alcanzar la salvación eterna. Para los pitagóri-
cos lo más importante de la filosof ía era meditar sobre el hombre, sobre la na-
turaleza del alma humana y sobre sus relaciones con el todo.

2. Citas de Pitágoras en las obras de Tertuliano

Al hacer un recorrido por las obras del Tertuliano, vemos cómo en algunas 
ocasiones distingue entre Pitágoras, por un lado, y entre los pitagóricos, por 
otro. En los escritos de Tertuliano existen veinte citas sobre estos filósofos50, en-
tre las cuales once hacen referencia a Pitágoras solo, seis veces habla de los pi-
tagóricos, por dos veces habla de la doctrina pitagórica y en una de ellas habla 
de la interpretación de la doctrina en tiempos posteriores a Pitágoras. Nos pa-
rece que es un número considerable de citas. Este dato nos da a entender que el 
gran teólogo de Cartago conocía la doctrina de estos filósofos y que les conce-
de suficiente importancia.

Introduciremos muy brevemente cada obra de Tertuliano. Ello nos dará una 
mejor aproximación a las citas tertulianeas de estos pensadores griegos. Para 
una mejor exposición y distribución temática de nuestro estudio, unimos a Pi-
tágoras con la escuela de los pitagóricos, ya que en algunos casos podemos ver 
que ambos son citados por el africano en el mismo contexto.

2.1. Citas en Nat.
En sus escritos más antiguos51, Tertuliano defiende el Cristianismo contra 

los ataques, calumnias y persecuciones52 que tuvieron que sufrir los cristianos. 
Los estudiosos fechan la presente obra en el 197 d.C., bajo la persecución Sep-
timio Severo. La obra está distribuida en dos libros que sirven como prepara-
ción para el Apol53. En Nat., nuestro autor demuestra, sobre todo, lo irracional 
del procedimiento jurídico seguido contra los cristianos. Este proceder tan ad-
verso va contra todos los principios de la justicia. Esta acusación es fruto de la 
ignorancia, ya que, según Tertuliano, los paganos condenan lo que no conocen. 
Luego prueba que son falsas las acusaciones y añade que, aún en el caso de que 
fueran verdaderas, no es un argumento válido. Nuestro autor muestra que los 

50 Cf. G. Claesson, Index Tertullianeus, vol. II (CÉAug 63; París 1975), 1276.
51 Para la cronología de las obras de Tertuliano, véase, sobre todo, las aportaciones ya citadas de T.D. 

Barnes, Tertullian. A Historical and Literary Study (Oxford 1971), 31 y R. Braun, “Un nouveau 
Tertullien: problems de biographie et de chronologie”, REL 50 (1972), 67–84.

52 Cf. H. Campenhausen, Los Padres de La Iglesia. Los Padres Latinos (CLCAM; Madrid 2001) 23.
53 Según C. Moreschini – E. Norelli, Patrología. Manual de literatura cristiana antigua griega y latina 

(LM 90; Salamanca 2009), 181.
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paganos no tienen derecho a condenar a los cristianos, puesto que ellos mismos 
cometen crímenes peores. 

En esta obra de Tertuliano nos encontramos con una cita donde se hace re-
ferencia a los pitagóricos (I, 4, 1). Al cristianismo se le ataca por el uso del no-
men Christianum54, que era considerado como un motivo de acusación penal 
sin examinar sospechas e inculpaciones:

Sed dicitis sectam nomine puniri sui auctoris. Primo quidem sectam de 
auctoris appellatione<m> mut<u>ari utique probum usitatumque ius est, dum 
philosophi quoque de auctoribus cognominentur Pythagorici et Platonici, ut 
medici Erasistrat<e>i et grammatici Aristarchii55. 

[Pero decís que el grupo es castigado por el nombre de su fundador. En 
primer lugar, es de derecho común y admitido que una escuela tome su nom-
bre de su fundador, y así también los filósofos se llaman por sus fundadores 
pitagóricos o plátonicos, como los médicos erasistrateos y los gramáticos aris-
tarqueos56].

A los cristianos se les acusa de llamarse así por causa de su fundador. El car-
taginés, para demostrar el arbitrario modo de actuar por parte de los paganos, 
cita de modo irónico las escuelas de los filósofos. Habla de los pitagóricos, quie-
nes se atribuyen este nombre por ser seguidores de Pitágoras. Si a éstos no se les 
juzga por tener a este filósofo como maestro y fundador, tampoco se debe juz-
gar a los cristianos como seguidores de Cristo. Después menciona otros ejem-
plos como el de Erasístrato57, quien, además de filósofo, fue el fundador de la 
escuela de Medicina de Alejandría. También habla de Aristarco58, quien fue un 
astrónomo y matemático griego. Ambos de los siglos IV–III a.C.

Vemos, así, que en esta única cita de Nat. el africano no habla de cuestio-
nes doctrinales de los pitagóricos. Sólo usa el dato para defender la honra de 
los cristianos. Si apuramos un poco más, en esta alusión a la escuela pitagóri-
ca se puede destacar: a) que en nuestro autor resuena, de alguna manera, la im-
portancia de la escuela de los pitagóricos, ya que la utiliza como argumento ad 
baculum en su defensa del Cristianismo; b) que el africano posee una gran capa-
cidad para argumentar en su apología, ya que usa un dato conocido e irrefuta-
ble para los adversarios; c) la ironía usada para demostrar la incoherencia de los 
paganos. Efectivamente, por un lado aceptan que a los seguidores de Pitágoras 

54 Cf. Drobner, Manual de patrología, 176.
55 Nat. I, 4, 1 [CCL I, 14].
56 Tomamos la traducción de esta obra de la de C. Castillo García (ed.), Tertuliano. Apologético. A los 

gentiles (BCG 285; Madrid 2001), 202–203.
57 Cf. J. Brunschwig – G. Lloyd (eds.), Diccionario Akal de El Saber griego (Madrid 2000), 199.
58 Cf. J. González Porto – Bompiani. Diccionario de autores. De todos los tiempos y de todos los países 

I (Barcelona 1963), 129.
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se les llame pitagóricos pero, por otro lado, discuten sobre que a los seguidores 
de Cristo se les llame cristianos.

En el fondo, la cita de Nat. es altamente positiva ya que le ofrece un criterio 
de autoridad a Tertuliano. Cita a los pitagóricos para defender que a los cristia-
nos se les llame así por Cristo, ya que a los pitagóricos se les llama de esa mane-
ra por Pitágoras.

2.2. Citas en Apol.
En su época católica, el cartaginés es especialmente consciente de los 

múltiples ataques que reciben los cristianos. Por eso, a modo de apología, desea 
exponer en la presente obra la verdad y los fundamentos del Cristianismo59. 
En ella se dedica a defenderlo y demuestra todo lo positivo de los cristianos 
que viven de modo coherente con su religión cuando profesan la fe en el 
único Dios vivo y verdadero. Resalta que los seguidores de Cristo llevan un 
comportamiento de auténticos y ejemplares ciudadanos del Estado. Así, 
muestra cómo el Cristianismo está por encima de todas las ideologías y de 
todas filosof ías de su tiempo. De cuatro citas que hallamos en esta obra, en 
una se refiere a los pitagóricos y en las otras tres habla del mismo Pitágoras. 

2.2.1. Apol. 3, 6
La primera cita que encontramos, como decimos, es una cita que menciona 

a los pitagóricos y está relacionada con la defensa del nombre de los cristianos:

At enim secta oditur in nomine utique sui auctoris. Quid novi, si aliqua 
disciplina de magistro cognomentum sectatoribus suis inducit? Nonne philo-
sophi de auctoribus suis nuncupantur Platonici, Epicurei, Pythagorici? etiam 
a locis conventiculorum et stationum suarum Stoici, Academici? aeque medici 
ab Erasistrato et grammatici ab Aristarcho, coci etiam ab Apicio?60 

[Pero quizá el grupo de seguidores de Cristo es odiado precisamente en el 
nombre que toma de su fundador. ¿Y qué tiene de nuevo el que una doctrina 
reciba su sobrenombre de su maestro? ¿Acaso no pasa eso con los seguidores 
de los filósofos llamados platónicos, epicúreos, pitagóricos? ¿No se llaman es-
toicos o académicos por los lugares de sus reuniones y de su estancia? Y los 
médicos ¿no toman su nombre de Erasístrato, los gramáticos de Aristarco, los 
cocineros de Apicio?61].

Tertuliano hace la misma defensa del Cristianismo que ya antes había hecho 
en Nat62. Nuevamente, en esta apología el autor que nos ocupa enumera algu-

59 Cf. Drobner, Manual de patrología, 177–178.
60 Apol. 3, 6 [CCL I, 92].
61 En todas las citas de esta obra seguimos la traducción propuesta por J. Andión Marán (ed.), 

Tertuliano. El Apologético (BPa 38; Madrid 1997), 32–33.
62 Como se puede ver, es ésta una cita muy semejante a la de Nat. I, 4, 1 [CCL I, 14].
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nas escuelas de filósofos de la Antigüedad. Éstas toman su nombre por aquél 
que consideran su maestro o su fundador. Aún más, los seguidores de Jesucristo 
deben ser llamados cristianos, pues es por Él y por la doctrina que enseña, que 
tal nombre adquiere relevancia. Cristo es considerado el maestro y fundador del 
Cristianismo y cualquiera que sea su seguidor asume el riesgo de ser persegui-
do por esta causa63.

En esta cita se observan igualmente algunas cosas dignas de mención, así se 
afirma que todo grupo puede adquirir el nombre de su fundador. Como ejem-
plo se citan algunas escuelas de filósofos antiguos, entre ellas la de los pitagóri-
cos. El estilo retórico y el tono irónico es también manifiesto. Se vuelve a acudir 
a los pitagóricos como ejemplo para justificar que los cristianos tomen su nom-
bre del de su fundador. Si es algo comúnmente aceptado que los pitagóricos se 
llamen así por Pitágoras, no tiene sentido enjuiciar que los cristianos lo hagan 
por Cristo. En el fondo, estamos ante la misma argumentación que en Nat.

2.2.2. Apol. 46, 13
Al continuar con la defensa apologética, el africano nombra por segunda vez 

a Pitágoras en Apol., en esta ocasión solo. Y lo hace para resaltar la humildad 
como una de las virtudes que distinguen a los cristianos:

Si de modestia certem, ecce Pythagoras apud Thurios, Zenon apud Prienenses 
tyrannidem adfectant: Christianus vero nec aedilitatem64. 

[Si discuto de la modestia, he ahí a Pitágoras que intenta ser tirano entre los Tu-
rios y Zenón entre los prienenses, en cambio, el cristiano, no aspira ni a ser edil65].

Aquí, nuestro autor habla con ironía sobre la falta de modestia de Pitágoras 
y su modo de actuar tan contrario del cristiano que, viviendo en la humildad 
y en la moderación, no pretende buscar honores y reconocimientos. Diógenes 
Laercio nos informa sobre una tradición legendaria66 en la que cuenta que 

63 Cf. Mt 10, 22.
64 Apol. 46, 13 [CCL I, 162].
65 Andión Marán (ed.), El Apologético, 170.
66 Diógenes Laercio recoge distintas versiones sobre la muerte de Pitágoras: a) Se cuenta que Pitágoras 

murió cuando estaba sentado con sus amigos en casa de Milón, –este era uno de los que Pitágoras 
no había querido admitir como discípulo–. Milón le prendió fuego a la casa movido por la envidia 
y Pitágoras logró escapar del incendio, luego entró en un campo de habas y allí dijo: “Mejor ser cogido 
que pisar las habas, mejor muerto que hablar”. Allí fue degollado Pitágoras y murieron alrededor 
de cuarenta de sus discípulos y, otros pocos lograron escapar. Dicearco dice que Pitágoras murió 
fugitivo en el templo de las musas en Metaponto, después de estar sin comer durante cuarenta días. 
b) Heráclides en el Epítome de las vidas de Satiro, dice que Pitágoras después de haber dado sepultura 
en Delos a Ferécides, regresó a Italia y de allí a Metaponto donde murió privándose de la comida. c) 
Hermipo dice que a Pitágoras lo mataron los siracusanos en una guerra contra los agrigentinos. En 
el relato cuenta que fue a Italia donde construyó una habitación subterránea y después de pasar un 
tiempo en ella salió flaco, reunió a varias personas y les dijo que volvía del infierno. Respecto a estas 
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Pitágoras pudo haber muerto ejecutado67 por intentar tiranizar a los Turios, 
habitantes de Crotona, es decir, una colonia griega donde al parecer se 
estableció y desarrolló la escuela de Pitágoras.

En esta referencia a Pitágoras destacamos algunas cosas: a) Tertuliano 
muestra que en el Cristianismo se vive de modo distinto al de la actitud de 
Pitágoras –que actúa en la tiranía buscando sus propios intereses–, mientras 
que el cristiano actúa desde la sencillez buscando los valores del Evangelio; 
b) Tertuliano se sirve de este ejemplo para desautorizar al filósofo de Samos 
que con su actuación buscaba protagonismo entre los Turios; y c) parece que 
Tertuliano toma esta noticia de los doxógrafos, ya que se trata de una noticia de 
su vida más que de su doctrina. Esta cita del Apol., por tanto, es una crítica a la 
actitud de Pitágoras. Si antes había acudido a estos filósofos para fundamentar 
el nomen christianum, ahora acude al filósofo para desautorizarle y exponer 
la recta ética cristiana.

2.2.3. Apol. 47, 5–6
Avanzando en nuestro recorrido por el Apol., nos encontramos con 

la tercera cita sobre Pitágoras. En ella el africano habla de la concepción 
ontológica de este filósofo:

Inventum enim solummodo deum non ut invenerant disputaverunt, ut et 
de qualitate et de natura eius et de sede disceptent. Alii incorporalem adseve-
rant, alii corporalem, ut tam Platonici quam Stoici; alii ex atomis, alii ex nume-
ris, qua Epicurus et Pythagoras68. 

[En efecto, habiendo encontrado solamente a Dios, no disputaron de él tal 
como lo hubieran hallado, sino de su cualidad, de su naturaleza y de su sede. 
Unos afirman que es incorpóreo, otros que corpóreo como los platónicos y los 
estoicos, unos dicen que esta constituido por átomos como Epicuro, otros que 
por números como Pitágoras69].

Nuestro autor hace referencia a Pitágoras, pero esta vez para refutarlo en lo 
correspondiente a la naturaleza de Dios, que para los pitagóricos está constitui-

narraciones, podemos ver Diogenes Laertius VIII, 39–41. C. García Gual (ed.), Vidas y opiniones 
de los filósofos ilustres (Madrid 2007), 432–433.

67 Porfirio recoge varios detalles sobre la vida y la muerte de Pitágoras. Se cuenta que Cilón de Crotona, 
sobresalía por su linaje y su ego era tan alto, que se creía digno de participar en la filosofía de 
Pitágoras. Un día se le presentó a Pitágoras, jactándose de sí y manifestando su deseo de ser su 
discípulo. Pitágoras después de examinarlo y ver sus rasgos físicos, le pidió que se marchara y se 
dedicara a sus cosas. Esto molestó a Cilón, por estimar que se le había ultrajado y en venganza reunió 
a sus amigos, acusó a Pitágoras y tramó un complot contra él y sus familiares. Otro testimonio, nos 
cuenta el mismo caso de Milón al que anteriormente hacíamos referencia. Estos hechos que narran 
la muerte de Pitágoras los podemos ver en M. Periago Lorente (ed.), Porfirio, Vida de Pitágoras. 
Argonáuticas Órficas. Himnos órficos (BCG 104; Madrid 1987), 55–59.

68 Apol. 47, 5–6 [CCL I, 163].
69 Andión Marán (ed.), El Apologético, 173.
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da por números70. Éstos son el principio de todo de lo que está en el cosmos71. 
Ya en este capítulo del Apol. el cartaginés se ha dedicado a mostrar los errores 
que proceden de una mala interpretación de la realidad. En este caso se ocupa 
de aclarar una inadecuada interpretación de Dios. Es interesante observar que 
ya anteriormente ha mostrado que las Escrituras son más antiguas que los fi-
lósofos y que éstos toman muchas verdades y las adulteran para sus intereses72.

Al indagar sobre la doctrina de Pitágoras, merece la pena recordar que no se 
nos han conservado escritos suyos. Parece incluso que no escribió nada73, aunque 
Diógenes Laercio afirme lo contrario74. El hecho es que no disponemos de ningu-
na obra de Pitágoras. Aristóteles es el autor más antiguo75 que nos ofrece un tes-
timonio claro sobre esta doctrina de los Pitagóricos76 a la que alude Tertuliano.

De esta cita del Apol. podemos extraer que Tertuliano conoce bien la con-
cepción ontológica de Pitágoras. Por eso critica la concepción que sobre Dios 
tenía el de Samos. A modo de reproche, nuestro autor se sirve de este dato para 
rebatir la doctrina ontológica de Pitágoras. Según hemos dicho antes, al no ha-
llarse escritos de Pitágoras, es probable que nuestro autor haya recibido este 
dato a través de informaciones de segunda mano. En definitiva, se trata esta vez 
de una cita de crítica manifiesta a esta teoría presocrática.

70 Se nos informa de que para los pitagóricos el número es la base y principio de todo lo que existe. 
Toda la realidad esta constituida por el número. Al respecto podemos ver los datos que nos ofrece 
ARIST., Met 986a, ed. García Yebra, 34–38.

71 Cf. Ibid., 987a, 42–44.
72 Tertuliano argumenta la antigüedad de las Escrituras de la que han bebido escritores y filósofos. 

Para tal caso puede verse Apol. 47, 1–5 [CCL I, 163]: «Antiquior omnibus veritas, nisi fallor, et hoc 
mihi proficit antiquitas praestructa divinae litteraturae, quo facile credatur thesaurum eam fuisse 
posteriori cuique sapientiae. Et si non onus iam voluminis temperarem, excurrerem in hanc quoque 
probationem. Quis poetarum, quis sophistarum, qui non omnino de prophetarum fonte potaverit? 
Inde igitur philosophi sitim ingenii sui rigaverunt, ut quae de nostris habent, ea nos conparent 
illis. Inde, opinor, et a quibusdam philosophia quoque eiecta est, a Thebaeis dico, et a Spartiatis et 
Argivis, dum ad nostra conantur, et homines gloriae, ut diximus, et eloquentiae solius libidinosos, 
si quid in sanctis offenderunt digestis, ex proprio instituto curiositatis ad propria opera verterunt, 
neque satis credentes divina esse, quo minus interpolarent, neque satis intellegentes, ut adhuc tunc 
subnubila, etiam ipsis Iudaeis obumbrata, quorum propria videbantur. Nam et si qua simplicitas 
erat veritatis, eo magis scrupulositas humana fidem aspernata mutabat, per quod in incertum 
miscuerunt etiam quod invenerant certum».

73 Existen varios testimonios que afirman que Pitágoras no escribió nada. Esto lo podemos ver en la 
obras de G.S. Kirk – J.E. Raven – M. Schofield, Los filósofos presocráticos. Historia crítica con selección 
de textos (BHF 63; Madrid 21979), 138; C. Eggers – V.E. Julia (eds.), Los filósofos presocráticos, vol. 
I (BCG 12; Madrid 2001), 147.

74 Laercio afirma que Pitágoras escribió algunas cosas. Al respecto podemos ver Diog. Laert., VIII, 6; 
ed. C. García Gual, Vidas y Opiniones, 419. Cf. también Eggers, Los filósofos presocráticos, vol I, 146.

75 Cf. Guthrie, Historia de la filosofía I, 155.
76 Cf. G. Reale – D. Antiseri, Historia de la filosofía I. De la antigüedad a la edad media. Filosofía 

antigua pagana I (Barcelona 2010), 28.
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2.2.4. Apol. 48, 1
Al proseguir en nuestra búsqueda en Apol., nos encontramos que el africano 

por cuarta vez cita a Pitágoras y refuta la doctrina de la reencarnación. En esta 
ocasión lo hace a través de una noticia recibida por un discípulo de este filósofo:

Age iam, si qui philosophus adfirmet, ut ait Laberius de sententia Pythago-
rae, hominem fieri ex mulo, colubram ex muliere, et in eam opinionem omnia 
argumenta eloquii virtute distorserit, nonne consensum movebit et fidem infi-
get etiam ab animalibus abstinendi propterea? Persuasum quis habeat, ne forte 
bubulam de aliquo proavo suo obsonet? At enim Christianus si de homine ho-
minem ipsumque de Gaio Gaium reducem repromittat, lapidibus magis, nec 
saltem coetibus a populo exigetur77. 

[Vamos a ver: si un filósofo afirma, como dice Laberio que era doctrina de 
Pitágoras, que “un mulo revive en un hombre o una mujer en una serpiente” 
y en la defensa de esta opinión vuelca todos los argumentos con la fuerza de 
su elocuencia, ¿no provocará el consenso y la creencia, de manera que cunda 
la persuasión de que, por lo mismo, hay que abstenerse de los animales, no 
vaya a ser que compre carne de buey en el que reviva algún antepasado? Pero 
si un cristiano reafirma que el hombre volverá a vivir como hombre, que Gayo 
volverá a ser Gayo, inmediatamente se busca una vejiga de escarnio y será ex-
pulsado por el pueblo a pedradas más que con rugidos78].

Tertuliano hace alusión a la teoría pitagórica sobre la reencarnación, la 
cual le ha llegado a través de Laberio, que al parecer era uno de los discípu-
los de Pitágoras79. Es posible que no sea muy relevante. De todas formas apa-
rece también esta noticia de la reencarnación en el Octavio de Minucio Félix, 
donde se cita parte de esta información80. Era parte de la antropología pita-
górica afirmar la reencarnación y asegurar que un hombre puede convertir-
se en animal, hasta el punto que se prohibía comer carne de animales a causa 
de esta creencia religiosa81.

77 Apol. 48, 1 [CCL I, 165].
78 Andión Marán (ed.), El Apologético, 176.
79 Llama la atención que entre los listados de discípulos de Pitágoras no aparezca registrado Laberio. 

Al respecto puede verse Eggers, Los filósofos presocráticos I, 162–164. Aquí se aclara que muchos 
otros discípulos han permanecido ocultos, por lo que no descartamos la posibilidad de que nos 
encontremos ante uno de esos casos.

80 Cf. V. Sanz Santacruz (ed.), Minucio Félix. Octavio, 34, 6–7 (BPa 52; Madrid 2000), 135–136, n. 392. 
Aquí se nos informa de que Minucio Félix parece haberse inspirado en el Apologético de Tertuliano 
cuando se refiere al filósofo Laberio.

81 Guthrie recopila algunos testimonios sobre la norma pitagórica que prohibe comer carne animal. 
Estos testimonios vienen clasificados en tres tipos distintos entre sí: a) los que relatan la prohibición 
total de comer cualquier tipo de carne animal; b) los que prohiben comer solo algunos animales 
y c) los que niegan que Pitágoras haya impuesto esta norma a sus discípulos y la atribuyen a los 
pitagóricos posteriores al de Samos. Estos últimos son los más problemáticos y controvertidos. En 
general todos dan cuenta de que esta norma está relacionada con la creencia de que en los animales se 
da la reencarnación del alma humana. La dificultad es que ninguno de estos testimonios es anterior 
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A propósito de esta cita podemos destacar algunos detalles. El africano, en 
primer lugar, no sólo rechaza esta doctrina, sino que también ataca la persua-
sión y el engaño que usaban los filósofos de la época con la elocuencia de sus 
discursos para lograr así la adhesión de la gente causando admiración en el pú-
blico. Tertuliano expone que la doctrina de la reencarnación es incoherente 
e incompatible con la verdad enseñada por el Cristianismo. Más adelante co-
menta que los cristianos son partidarios de la resurrección de la carne, tal como 
lo han recibido de las enseñanzas de Cristo, pero no consiguen sino persecu-
ción y desprecio. En cambio, un filósofo que difunde una doctrina errónea se 
gana la aceptación de sus seguidores. En segundo lugar, la expresión ut ait La-
berius, “como afirma Laberio”, parece indicar con cierta claridad que el acceso 
a Pitágoras, al menos en esta ocasión, es mediado. Aunque también aplique Mi-
nucio Félix la presente teoría a Pitágoras, es dif ícil saber si Minucio se inspiró 
en el Apol. de Tertuliano. También pudo ser alrevés82.

Después de hacer este recorrido por el Apol., nos hemos encontrado con 
cuatro citas explícitas donde nombra a los pitagóricos y a Pitágoras, lo que nos 
lleva a concluir que el africano conoce bien la doctrina de Pitágoras y la usa de 
modo diverso, de acuerdo a lo que necesita para construir su pensamiento. Esta 
recepción de la doctrina de Pitágoras nos muestra la libertad con que nuestro 
autor hace alusión a la doctrina del filósofo de Samos. Unas veces le sirve de re-
ferencia, otras lo ridiculiza y otras lo refuta. Así, primero lo cita para defender el 
nombre de los cristianos, sirviéndose de él como argumento de autoridad. Por-
que ya lo había hecho en Nat., tiene cuidado para no caer en repeticiones inne-
cesarias. En la segunda cita muestra que el cristiano vive de modo distinto al de 
este grupo de pensadores. En la tercera vez que cita a Pitágoras rebate su con-
cepción ontológica y demuestra el error de la metaf ísica pitagórica, y la cuarta 
vez que cita al de Samos lo hace para desautorizar la doctrina de la reencarna-
ción, oponiendo a ésta la doctrina cristiana de la resurrección de los muertos83. 

al siglo IV a.C. por lo que se pone en duda que procedan del mismo Pitágoras y se trataría de relatos 
muy posteriores a la existencia del filósofo. El problema viene dado porque los testimonios más 
antiguos proceden de Porfirio que es el más cercano a la existencia del filósofo de Samos; en dichos 
testimonios se asegura que la prohibición de consumir carne animal procede del mismo Pitágoras. 
Al respecto de esto podemos ver Guthrie, Historia de la filosofía I, 184–191.

82 Existe una controversia en torno a la precedencia e influencia entre la obra de Minucio Félix y la 
de Tertuliano. Algunos afirman que El Octavio es anterior a Apol. y otros afirman que es posterior. 
Al respecto podemos la información que nos ofrece Sanz Santacruz (ed.), Minucio Felix. Octavio 
30–32. También puede verse un detenido análisis comparativo entre las dos obras en J. Beaujeu, 
Minucius Felix, Octavius (Les Belles Lettres; París 1964) LIV–LVII. Algunos investigadores son de 
la opinión de que el Octavio es posterior al Apol. Así lo podemos ver en Moreschini, Historia de la 
literatura cristiana, 415.

83 Cf. Apol. 48, 1 [CCL I, 165].
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Esto, tomado en su conjunto, nos muestra la libertad de Tertuliano cuando cita 
la doctrina de Pitágoras y su escuela.

2.3. Las citas en Test. An.
El Apol. había sido dirigido a los magistrados de Cartago84. Tertuliano ve la 

necesidad de una obra que sea más breve y sencilla, con la intención de que sea 
leída en un ambiente más popular. De ahí que componga Test. An., que organiza 
como un corto discurso, en seis capítulos. Estudiosos como Dekkers, Quasten, 
Harnack, Monceaux y Mohrmann consideran que esta breve obra se escribe 
entre el período que va desde el 197 hasta el 200 d.C. aproximadamente85.

En esta obra el cartaginés quiere demostrar que el alma humana está libre de 
todo condicionamiento externo y, de modo natural, tiene una tendencia hacia 
el único Dios Omnipotente. El testimonio o existencia del alma es la prueba de 
la Religión auténtica y de la existencia del Dios Verdadero86. En la presente obra 
nos encontramos con una cita acerca de Pitágoras: 

Iam nunc quod ad necessariorem sententiam tuam spectet, quantum et ad 
ipsum statum tuum tendit, adfirmamus te manere post uitae dispunctionem 
et expectare diem iudicii proque meritis aut cruciatui destinari aut refrigerio, 
utroque sempiterno; quibus sustinendis necesario tibi substantiam pristinam 
eiusdemque hominis materiam et memoriam reuersuram, quod et nihil mali 
ac boni sentire possis sine carnis passionalis facultate, et nulla ratio sit iudicii 
sine ipsius exhibitione qui meruit iudicii passionem. Ea opinio Christiana etsi 
honestior multo Pythagorica quae te non in bestias transfert, etsi plenior Pla-
tonica, quae tibi etiam dotem corporis reddit, etsi Epicurea grauior, quae te 
ab interitu defendit, tamen propter suum nomen soli uanitati et stupori et, ut 
dicitur, praesumptioni deputatur87. 

[Por tanto, por lo que respecta a la afirmación más insoslayable con respec-
to a ti, en cuanto atañe a tu mismo estado, afirmamos que permanecerás des-
pués del fin de esta vida y esperarás el día del juicio y serás destinada, conforme 
a tus méritos, a la tortura o al gozo, ambos eternos. Para recibir una de estas 
dos cosas, necesariamente deberá serte devuelta la primera sustancia y la ma-
teria del mismo hombre y aún la memoria, porque nada podrás sentir, de bue-
no o de malo, sin la facultad de una carne capaz de sufrir y no existiría ninguna 
razón para un juicio sin que se presente quién mereció el tormento de un pro-
ceso. Esta opinión cristiana, aunque sea mucho más honesta que la pitagórica, 
pues no te hace transmigrar a las bestias; aunque más plena que la platónica, 

84 Cf. Andión Marán (ed.), El Apologético, 8. Aquí hacemos referencia a la introducción de la presente 
traducción. 

85 Cf. R. Braun, Deus Christianorum. Recherches sur le vocabulaire doctrinal de Tertullien (CÉAug; 
París 21977), 568. También puede verse J. Leal (ed.), Tertuliano. A los paganos. El testimonio del alma 
(BPa 63; Madrid 2004), 30.

86 Cf. Moreschini, Patrología, 181.
87 Test. An. 4, 1–3 [CCL I, 178–179].
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pues te da a ti también la dote del cuerpo; aunque más seria la epicúrea88, pues 
te defiende de la aniquilación; sin embargo se la considera por su nombre, sólo 
una cuestión de vanidad, estupor y, como se dice, de presunción89].

Tertuliano afirma el estado del alma después de la muerte90, que permanece 
inmortal hasta esperar el día del juicio. Aquí se vislumbra ya su sólida antropo-
logía, al apostillar la estrecha unión que existe entre la carne y el alma humanas. 
Después de haber afirmado esto, rechaza la doctrina pitagórica de la transmi-
gración91, la que enseña que el alma humana puede pasar de un ser humano a un 
animal92. El cartaginés afirma que la facultad de la memoria se mantiene aún 
después de la muerte. Luego muestra que la inmortalidad del alma preserva al 
ser humano de la aniquilación final.

Con respecto a esta alusión a la doctrina pitagórica destacamos algunas co-
sas. Es conveniente resaltar, en primer lugar, que nuestro autor se mantiene fir-
me en su antropología y de modo claro explica la situación del alma en el estado 
intermedio. El gran teólogo de Cartago deja claro el valor positivo de la carne 
como constitutivo de la persona. Como contrapunto a su antropología, revela la 
de Pitágoras. En efecto, se vuelve a hacer referencia a la transmigración pitagó-
rica de las almas, que, como ya había hecho en Apol. 48, 1, se rechaza con gran 
libertad. La cita, por tanto de Test. An. desvela un rechazo de los postulados pi-
tagóricos y, en especial, de los profesados en esta peculiar antropología.

2.4. Citas en Val.
Esta obra es un discurso retórico en forma de narratio, en la que se hace una 

exposición del mito valentiniano y se quiere mostrar la invalidez de esta doc-
trina gnóstica proclamada por Valentín y sus seguidores. Tertuliano, además de 
demostrar la inutilidad de esta doctrina, la rechaza de modo irónico93. En esta 
obra cita una vez a la escuela de los pitagóricos:
88 He aquí un ejemplo claro de la clasificación por escuelas que sigue Tertuliano. Es una de las pruebas 

que nos permite ver que probablemente se informó a través las doxografías de la época. Es allí donde 
se recogen las biografías y doctrinas de los filósofos clasificándolos por escuelas.

89 Leal (ed.), Tertuliano. El Testimonio, 159–160.
90 Esta misma afirmación la mantiene en otras obras. Al respecto se puede ver Res. 17, 8–9 [CCL II, 

941–942]: «Idcirco pro quo modo egit, pro eo et patitur apud inferos, prior degustans iudicium 
sicut prior induxit admissum, expectans tamen et carnem ut per illam etiam facta compenset cui 
cogitata mandavit. Denique haec erit ratio in ultimum finem destinati iudicii, ut exhibitione carnis 
omnis divina censura perfici possit. Alioquin non sustineretur in finem quod et nunc [animae] 
decerpunt apud inferos, si solis animabus destinaretur». También en la misma obra se puede ver 15, 
2 [CCL II, 938]: «Non sit particeps in sententia caro si non fuerat et in causa: sola anima revocetur 
si sola decedit. At enim non magis sola decedit quam sola decucurrit illud unde decedit, vitam hanc 
dico».

91 Cf. Guthrie, Historia de la filosofía I, 184.
92 Cf. Diog. Laert., VIII, 14; ed. C. García Gual, Vidas y Opiniones, 422.
93 Cf. R. Trevijano, Patrología (SMTSF 5; Madrid 31998), 127. Aquí se alude a que la obra es una 
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Age nunc discant Pythagorici, agnoscant Stoici, Plato ipse, unde materiam 
quam innatam volunt et originem et substantiam traxerit in omnem hanc 
struem mundi, quod nec Mercurius ille Trismegistus, magister omnium phy-
sicorum, recogitavit94. 

[Así que ahora aprendan los Pitagóricos, sepan los Estoicos, el mismo Pla-
tón, de dónde trae su origen y fundamento la materia que ellos quieren inna-
ta, en toda esta estructura del mundo, lo cual ni aquel Mercurio Trismegisto, 
maestro de todos los f ísicos, llegó a descubrir].

El africano, como decimos, hace una exposición para mostrar la doctrina 
gnóstica de los Valentinianos. En su argumentación en contra de ellos cita a los 
pitagóricos y, sarcásticamente, les contradice también a ellos. Tertuliano pone 
en entredicho, como puede verse, su concepción sobre el origen y la sustancia 
de la materia. Ya dijimos que estos filósofos afirman que todo tiene su origen en 
el número95 e ignoran el verdadero principio de todo cuanto existe. 

Por eso, sirviéndose del tono irónico, en esta cita –en la que aparecen los 
pitagóricos de refilón, ya que son los valentinianos a los que refuta en primer 
lugar– rechaza la concepción pitagórica sobre el origen de la materia –quam 
innatam uolunt– y sobre su substancia que, aun sin decirlo explícitamente en 
esta ocasión, se constituye de números. La cita de Val., por tanto, denota un re-
chazo de la cosmología pitagórica, que va en contra del creacionismo católico.

2.5. Citas en An.
Se trata de una obra no muy extensa, pero de mucho contenido. Tertuliano 

sigue en la línea de la apologética y se dedica a mostrar con argumentos la uni-
dad del alma. Aquí discute no tanto de la inmortalidad –puesto que no es éste 
el debate96– sino, sobre todo, de su esencia; esto lo hace para defender el alma 
de las concepciones erróneas que circulaban en la época. Ésta es la obra donde 
más cita a los filósofos antiguos, y lo hace para mostrar sus pocos aciertos y sus 
grandes errores. Es aquí donde profundiza en la dimensión filosófica del alma. 
Es en la polémica contra los platónicos y los gnósticos donde afirma que el alma 
no puede ser ajena al cuerpo siendo su prisionera y estando cautiva en él. En 
su argumentación se sirve de planteamientos estoicos para reiterar que el alma 
es corporal, manteniendo así la doctrina del traducianismo y enseñando que el 
alma reproduce las características del cuerpo; por eso corrobora un alma cor-

narratio retórica. En ella el africano hace una adaptación novelesca del mito valentiniano para 
refutarlo irónicamente.

94 Val. 15, 1 [CCL II, 765–766].
95 Cf. Eggers, Los filósofos presocráticos I, 182–184. 
96 Así coinciden muchas referencias sobre esta obra de Tertuliano. Así, se puede ver Moreschini, 

Patrología, 184; Id., Historia de la literatura cristiana, 391. También aparece de la misma forma en 
la obra de Daniélou, Los orígenes del cristianismo, 185–186.
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poral97. En esta obra cita ocho veces a Pitágoras y tres veces su doctrina, hecho 
que nos da a entender la importancia que el africano concede al filósofo de Sa-
mos, pues es un número considerable de citas dedicadas a varios aspectos de la 
vida y doctrina de Pitágoras. 

2.5.1. An. 2, 3
La primera vez que Tertuliano cita a Pitágoras en An. lo hace con una refe-

rencia al maestro del filósofo de Samos:

Visa est quidem sibi et ex sacris, quas putant, litteris hausisse, quia pleros-
que auctores etiam deos existimauit antiquitas, nedum diuos, ut Mercurium 
Aegyptium, cui praecipue Plato adsueuit, ut Silenum Phrygem, cui a pastori-
bus perducto ingentes aures suas Midas tradidit, ut Hermotimum, cui Clazo-
menii mortuo templum contulerunt, ut Orpheum, ut Musaeum, ut Pherecy-
dem Pythagorae magistrum98. 

[Sin duda, les pareció también que lo habían consultado de las sacras escri-
turas, que como tales las tienen, ya que la Antigüedad igualmente consideró 
dioses a la mayoría de los escritores (y no solo divinos), como de Mercurio el 
Egipcio, al que se ciñe principalmente Platón, o Sileno el frigio a quien, tras 
conducirle los pastores, Midas le confió el secreto de sus grandes orejas, o Her-
mótimo a quien, una vez muerto, los habitantes de Clazomene le dedicaron un 
templo, u Orfeo, o Museo, o Ferécides, maestro de Pitágoras99].

En el capítulo II de esta obra, Tertuliano reconoce que los filósofos en algu-
nos momentos pensaron acertadamente en su búsqueda de obtener la verdad100; 
sin embargo, con esa misma libertad con que les reconoce este acierto, también 
rechaza algunos de sus errores. De modo concreto, cita a algunos escritores 
y personajes de la Antigüedad a los que equivocadamente se les consideró con 
categoría de dioses; entre ellos, está Ferécides, maestro de Pitágoras.

Laercio nos da algunos datos sobre Ferécides. Es maestro de Pitágoras, gra-
cias a la recomendación de Zoylo, tío suyo101. En otra ocasión, nos dice que el fi-

97 Cf. López Montero, Totius hominis salus. La antropología del “Adversus Marcionem” de Tertuliano, 
271. A esta concepción de la corporeidad del alma se refiere Tertuliano en An. 9, 1 [CCL II, 791–792]: 
«Cum animae corpus adserimus propriae qualitatis et sui generis, iam haec condicio proprietatis 
de ceteris accidentibus corpulentiae praeiudicabit aut haec adesse, quam corpus ostendimus, sed 
et ipsa sui generis pro corporis proprietate, aut etsi non adsint, hoc esse proprietatis, non adesse 
corpori animae quae corporibus ceteris adsint. Et tamen non inconstanter profitebimur sollemniora 
quaeque et omnimodo debita corpulentiae adesse animae quoque, ut habitum, ut terminum, ut 
illud trifariam distantiuum, longitudinem dico et latitudinem et sublimitatem, quibus metantur 
corpora philosophi».

98 An. 2, 3 [CCL II, 783]
99 Ramos Pasalodos (ed.), Tertuliano. Acerca del alma, 43.
100 Cf. An. 2, 1 [CCL II, 783]: «Plane non negabimus aliquando philosophos iuxta nostra sensisse; 

testimonium est etiam ueritatis euentus ipsius».
101 Cf. Diog. Laert. VIII, 2; ed. C. García Gual, Vidas y Opiniones, 417.
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lósofo de Samos tuvo a Ferécides102 como uno de los maestros y filósofos de su 
época103. En otro testimonio recogido por Heráclides se nos informa de que Pi-
tágoras mantuvo contacto con Ferécides hasta el momento de su muerte cuan-
do le dio sepultura en Delos y luego regresó a Italia104.

A pesar de que se trate de una referencia muy escueta, nos permite desta-
car varias cosas. En primer lugar, Tertuliano, que muy probablemente adquiere 
esta información de fuentes secundarias, acude a estos filósofos para mostrar el 
valor que éstos concedían a los escritos de sus maestros. Pitágoras, en este sen-
tido, debió de conceder un valor casi divino (plerosque auctores etiam deos exis-
timauit antiquitas) a Ferécides, su maestro. Prepara el cartaginés, por tanto, el 
valor de las Sagradas Escrituras para fundamentar la doctrina de la Magna Igle-
sia. Pero, en segundo lugar, no quiere decir que esas escrituras que la Antigüe-
dad consideraba divinas estén al mismo nivel que las reveladas por Dios (cf. An. 
28, 1–2). En esta cita Tertuliano rechaza sigilosamente la actitud de idolatría 
que Pitágoras podría tener respecto a su maestro Ferécides.

Se trata, así, de una cita altamente interesante ya que la autoridad que la An-
tigüedad daba a la figura del maestro prepara la que la Iglesia daba a las Escri-
turas, a la vez que es también un rechazo de la divinización de esos maestros. 

2.5.2. An. 28, 1–2a
Al proseguir en el recorrido por esta obra, encontramos unas líneas donde se 

refiere a Pitágoras tres veces seguidas. La primera vez menciona la doctrina pi-
tagórica en general, la segunda vez nuestro autor usa el apelativo Samius sophis-
ta, y la tercera vez habla del mismo Pitágoras. Aunque las separemos por mayor 
comodidad, se trata de unas citas que han de verse conjuntamente:

Quis ille nunc uetus sermo apud memoriam Platonis de animarum reci-
proco discursu, quod hinc abeuntes sint illuc et rursus huc ueniant et fiant et 
dehinc ita habeat rursus ex mortuis effici uiuos? Pythagoricus, ut uolunt qui-
dam; diuinum Albinus existimat, Mercurii forsitan Aegyptii. Sed nullus sermo 
diuinus nisi dei unius, quo prophetae, quo apostoli, quo ipse Christus intonuit. 
Multo antiquior Moyses etiam Saturno, nongentis circiter annis, nedum pro-
nepotibus eius, certe diuinior multo, qui decursus generis humani ab exordio 
mundi quoque per singulas natiuitates nominatim temporatimque digessit, sa-
tis probatus diuinitatem operis ex diuinatione uocis. Si uero Samius sophista 
Platoni auctor est de animarum recidiuatu reuolubili semper ex alterna mor-
tuorum atque uiuentium suffectione, certe ille Pythagoras, etsi bonus cetera, 

102 Cf. Ibid., 182.
103 Al respecto podemos leer el testimonio que se nos cuenta también en Periago Lorente (ed.), Porfirio. 

Vida de Pitágoras, 55–56. Allí se dice que Pitágoras se había ido a Delos junto a Ferécides de Siros, 
que había sido maestro suyo, para cuidarlo de la enfermedad que había contraído, conocida como 
pediculosis, y para tributarle los honores fúnebres.

104 Cf. Diog. Laert. VIII, 40; ed. C. García Gual, Vidas y Opiniones, 433.
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tamen ut hanc sententiam exstrueret, non turpi modo, uerum etiam temerario 
mendacio incubuit105. 

[¿Cuál es aquella doctrina antigua en la memoria de Platón acerca del de-
curso recíproco de las almas, de que partiendo de este mundo y que luego otra 
vez vuelven aquí y adquieran existencia y por consiguiente de esa manera se 
deban originar otra vez a partir de los muertos? Doctrina Pitagórica según 
quieren algunos; divina la creyó Albino, quizá de Mercurio el egipcio. Pero 
ninguna opinión es divina, sino la del Dios único, por medio de la que hablaron 
los profetas, los apóstoles y el mismo Cristo. Mucho más antiguo, fue Moisés 
que Saturno, cerca de novecientos años, con mayor motivo de los nietos de este 
dios, y en verdad mucho más divino: él fue quien dividió nominal y temporal-
mente el decurso del género humano desde el comienzo del mundo, también 
en cada nacimiento, habiendo comprobado suficientemente el carácter divino 
de la obra, a partir de lo profético de su palabra. Si verdaderamente el sofista 
de Samos es el autor para Platón del retorno repetido de las almas, siempre en 
alterna sustitución de muertos y vivos, ciertamente aquel Pitágoras, aunque 
sabio en lo demás, sin embargo, cuando establece esta doctrina se basa en una 
mentira, no sólo torpe, sino incluso temeraria106].

En estas tres referencias a Pitágoras, Tertuliano rechaza la doctrina de la re-
encarnación. Laercio nos informa de que el de Samos enseñaba efectivamente 
la doctrina de la reencarnación107. Así lo afirman los testimonios cercanos a esta 
escuela filosófica. En efecto, parece que Pitágoras decía que el alma podía pa-
sar de un animal a otro108 o de una persona a un animal109. Esta doctrina también 
es conocida como la transmigración de las almas110. Pero no es exclusivamente 
suya ya que había creencias similares en la mitología griega111.

El africano menciona también a Albino, del platonismo medio, que en su 
doctrina hizo uso de ideas tomadas de los filósofos platónicos, aristotélicos y es-
toicos; éste a su vez fue discípulo de Gayo –el platónico ecléctico–, y vivió en el 
siglo II d.C112. Al mencionar a Albino, Tertuliano rechaza que se considere esta 
corriente de carácter divino. A todo ello contrapone el dato de la Revelación. El 

105 An. 28, 1–2a [CCL II, 824–825].
106 Ramos Pasalodos (ed.), Tertuliano, Acerca del alma, 108–109.
107 Cf. Diog. Laert. VIII, 14; ed. C. García Gual, Vidas y Opiniones, 422.
108 Cf. Ibid., 187.
109 Cf. Ibid., 202; Kirk, Los filósofos presocráticos, 307–308; Reale – Antiseri, Historia de la filosofía, vol. 

I, 58. 
110 Cf. Guthrie, Historia de la filosofía I, 184.
111 Cf. Ibid., 159. Guthrie nos informa de algunas creencias en la reencarnación en la mitología griega 

y cita a Heródoto 4, 14 donde se cuenta el caso de Aristeas de Proconeso –personaje familiar a los 
griegos que habitaban en el Ponto y Helesponto–, de quien se dice que resucitó después de siete años 
de muerto y después de otra muerte resucitó a los doscientos cuarenta años, adoptando el cuerpo 
de un cuervo. Este testimonio lo encontramos en C. Schrader (ed.), Heródoto, Historia, Libros III–
IV (BCG 21; Madrid 1979), 293–294.

112 Cf. Copleston, Historia de la Filosofía I (Barcelona 61981), 447.
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cartaginés muestra que esta misma doctrina continúa en la tradición posterior 
mediante la enseñanza de Platón113. 

El africano se mueve con gran libertad tanto para refutar los errores de Pitá-
goras respecto a la reencarnación, como para reconocer que es un filósofo sabio 
en muchas otras cosas (etsi bonus cetera), hecho que nos muestra la importan-
cia que Tertuliano le concede a este pensador. Este dato lo creemos altamente 
interesante, ya que es ejemplo de la valoración positiva o negativa de un mismo 
autor y en una misma cita.

Conviene decir además que a Pitágoras se le conoce como “filósofo de Sa-
mos”. Esto se debe a su origen de la isla griega de Samos. Acerca de esto, Gu-
thrie nos detalla algunos datos 114. Tertuliano, que ya ha reconocido a Pitágoras 
como sabio, ahora hace uso de este recurso y, para darle un mejor estilo a su re-
dacción, evita ser repetitivo con el nombre de este filósofo y lo llama por su gen-
tilicio: “sofista de Samos”.

En fin, nuestro autor, al refutar a Pitágoras, le echa en cara que fundamente 
la reencarnación en una mentira. La mentira a la que Tertuliano parece referir-
se la refuta luego, cuando muestra que es imposible que Pitágoras se haya reen-
carnado en algunos personajes del pasado, tal como lo detallamos más adelante.

2.5.3. An. 28, 2b
Tertuliano avanza en su exposición y, aunque en el siguiente párrafo no en-

contramos referencias directas a Pitágoras, sí podemos ver en estas palabras 
una continuación de la refutación que el africano hace en contra de la doctrina 
de la reencarnación:

Cognosce, qui nescis, et crede nobiscum. Mortem simulat, subterraneo la-
titat, septennio illic patientiam damnat; interea quae de posteris defunctis ad 
fidem rerum esset relaturus ab unica conscia et ministra matre cognoscit. Ut 
satis sibi uisus est corpulentiam interpolasse ad omnem mortui ueteris horro-
rem, de adytis fallaciae emergit ut ab inferis redditus115. 

[Conoce tú que ignoras y cree con nosotros: simula la muerte, se oculta en 
un habitáculo subterráneo, se condena allí al sufrimiento, durante siete años, 
entre tanto, para verosimilitud del asunto, las cosas que había de referir con 
respecto a los muertos que se produjeron tras su desaparición las aprende de 
su madre, única cómplice y colaboradora. Cuando le pareció que su aspecto 
había experimentado una alteración lo suficientemente importante en rela-

113 Cf. ibid., 434.
114 Cf. Guthrie, Historia de la filosofía I, 171–172. Acerca de la vida Pitágoras se narran varios algunos 

detalles que nos permiten conocer el origen de este filósofo de la Isla griega de Samos. Entre 
ellos, encontramos dos que nos ayudan a aclarar este dato: El primero se recoge del testimonio de 
Aristóxeno donde se informa que Pitágoras abandonó Samos para huir de la tiranía de Polícrates; 
el otro testimonio lo constituye el nombre de Mnesarco de Samos, quien sería el padre de Pitágoras.

115 An. 28, 2b [CCL II, 825].
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ción con todo el espanto correspondiente a un muerto de hace mucho tiempo, 
emerge de la falsa tumba, como si hubiera retornado de los infiernos116].

En la refutación a Pitágoras, Tertuliano habla de un periodo de siete años en 
el que, según la doctrina pitagórica, el muerto permanece oculto durante todo 
este tiempo antes de una nueva reencarnación. Además de este periodo de los 
siete años, entre los pitagóricos era norma de obligatorio cumplimiento que 
todo miembro de esta escuela debía guardar silencio de lo acontecido durante 
el periodo de la muerte, al menos durante cinco años117. Estos datos son utiliza-
dos por Tertuliano para mostrar que es imposible que un alma, después de es-
tar sometida a lo que la muerte conlleva, pueda recordar lo acontecido en vidas 
pasadas. Este mismo dato lo desarrolla el africano más ampliamente y lo utiliza 
como argumento para refutar a Pitágoras al mostrarle que es absurdo afirmar 
una mentira de tal magnitud, como es la reencarnación.

2.5.4. An. 28, 3–5
Nuestro autor prosigue refutando a Pitágoras. En su exposición muestra que 

es imposible que Pitágoras haya estado reencarnado en algunas personalidades 
del pasado, tal como lo muestra a continuación:

Quis non crederet reuixisse quem crediderat obisse, audiens praesertim 
ab eo, quae de posteris mortuis nisi apud inferos non uideretur cognoscere 
potuisse? Sic ex mortuis uiuos effici senior sermo est. Quid enim, si et iunior? 
Neque ueritas desiderat uetustatem neque mendacium deuitat nouellitatem. 
Teneo plane falsum, antiquitate generosum; quidni falsum, cuius testimonium 
quoque ex falso est? Quomodo credam non mentiri Pythagoran, qui mentitur, 
ut credam? Quomodo mihi persuadebit Aethalidem et Euphorbum et Pyrr-
hum piscatorem et Hermotimum se retro ante Pythagoran fuisse, ut persua-
deat uiuos ex mortuis effici, qui iterum se Pythagoran peierauit? Quanto enim 
credibilius ipse ex semetipso semel redisset in uitam quam totiens alius atque 
alius, tanto et in durioribus fefellit, qui molliora mentitus est. Sed clipeum Eu-
phorbi olim Delphis consecratum recognouit et suum dixit et de signis uulgo 
ignotis probauit. Respice ad hypogeum eius et, si capit, crede. Nam qui talem 
commentus est stropham, cum iniuria bonae ualetudinis, cum fraude uitae 
septennio excruciatae infra terram inedia ignauia umbra, cui tanti fuit fasti-
dium caeli, quam non accesserit temeritatem, quam non temptauerit curiosi-
tatem, ut ad notam clipei illius perueniret? Quid autem, si in historiis aliquibus 
occultioribus repperit? Quid, si defectae iam traditionis superstites aliquas fa-
mae aurulas hausit? Quid, si ab aedituo redempta clam inspectione cognouit? 
Scimus etiam magiae licere explorandis occultis per catabolicos et paredros et 

116 Ramos Pasalodos (ed.), Tertuliano, Acerca del alma, 109.
117 Cf. I. Roca Meliá (ed.), Séneca, Epístolas morales a Lucilio (BCG 92; Madrid 1986), 303. En el libro 

V, 52 encontramos esta referencia al silencio obligatorio que debían guardar los pitagóricos acerca 
de los hechos acontecidos durante el periodo de la muerte.
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pythonicos spiritus. Non enim et Pherecydes, Pythagorae magister, his forsitan 
artibus diuinabat, ne dicam somniabat? Quid, si idem daemon in illo fuit qui 
et in Euphorbo res sanguinis gessit? Denique qui se Euphorbum ex argumento 
clipei probarat, cur neminem Troianorum commilitonum aeque recognouit? 
Nam et illi iam reuixissent, si uiui ex mortuis fierent 118. 

[¿Quién no creería que había revivido ese que se pensó que había muerto, 
sobre todo oyendo de su propia boca cosas que no parece que se hubieran po-
dido saber acerca de los difuntos que le precedieron, a no ser en los infiernos? 
Así el que los muertos se conviertan en vivos es la versión más vieja. ¿Y qué si 
fuera la más moderna? Ni la verdad tiene necesidad de vetustez, ni la mentira 
evita la modernidad. Aunque ilustre por su antigüedad, lo considero sin lugar 
a dudas como falso. ¿Por qué no ha de ser falso el pensamiento cuyo testimo-
nio se origina también de lo falso? ¿Cómo creeré que no miente Pitágoras, 
ese que engaña para que se le crea? ¿Cómo me demostrarán que Pitágoras 
fue antes Etálides, Euforbo, Pirro el pescador y Hermótimo, de modo que los 
vivos se crean de los muertos, quien juró ya en falso que era Pitágoras? Cuanto 
más creíble sería que hubiese vuelto él una sola vez en su propia personalidad 
a la vida antes que reiteradamente como uno o como otro: quien engañó en 
las cosas más sencillas, mintió también en las situaciones embarazosas. Pero 
reconoció un escudo de Euforbo consagrado antaño en Delfos, y dijo que era 
suyo, y lo probó con pruebas inequívocas. Atiende ahora a su estancia bajo 
tierra, si es posible creerlo. Pues quien inventó un engaño de tal índole, con 
deterioro de la salud, con daño de la vida atormentada durante siete años bajo 
tierra con hambre, entumecimiento y oscuridad, a quien tal hastío le causó el 
hielo, ¿qué temeridad no abrazaría?, ¿qué artimaña mágica no podría en prác-
tica para llegarle a ser notoria la inscripción de aquel escudo. ¿Y qué más da si 
se encuentra en algunas historias ocultas? ¿Qué podré decir sino que obtuvo 
ciertos rumorcillos infames subsistentes de una tradición ya perdida? ¿Qué 
más da si llegaron a su conocimiento habiendo comprado la información del 
guarda del templo? Sabemos también que le es posible a la magia explorar las 
cosas ocultas por los espíritus catabólicos, paredros y pitónicos. ¿Quizá Feré-
cides, maestro de Pitágoras, no adivinaba con estas artes, por no decir que so-
ñaba? ¿Qué importa si fue el mismo demonio el que estuvo en él, y también en 
Euforbo realizó el sangriento acto? Finalmente, quien demostrara ser Euforbo 
por la prueba del escudo, ¿cómo no reconoció a ningún camarada de entre los 
troyanos? Ya que también ellos hubieran revivido si se convierten de muertos 
en vivos119].

Pitágoras, en su intento de mostrar la doctrina de la reencarnación, se ser-
vía de personajes mitológicos y de la Antigüedad. Con ello, el mismo Pitágoras 
decía que él había estado reencarnado, en el pasado, en Etálides, Euforbo, Pirro 
y Hermótimo de Clazomene. De Ferécides pone en duda su capacidad de adi-
vinación120. El cartaginés, en su argumentación, cita a estos personajes para de-
mostrar la imposibilidad de tal reencarnación. 
118 An. 28, 3–5 [CCL II, 825].
119 Ramos Pasalodos (ed.), Tertuliano, Acerca del alma, 109–110.
120 Cf. EGGERS, Los filósofos presocráticos I, 107–108.
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Detengámonos en cada uno de ellos para conocer mejor la relación que Pi-
tágoras decía tener con dichos personajes. De Etálides121 –personaje del cual 
nos informa Heráclides Póntico122–, se dice que era hijo de Mercurio, y que el 
mismo Mercurio le había dicho que pidiera lo que quisiera –incluso la inmor-
talidad–, y que él le había pedido el retener en la memoria todo cuanto suce-
día. Mientras estaba vivo, se acordaba de todo y, después de muerto, conservó 
la misma memoria. Y así afirmaba que había recibido de Mercurio el don de la 
transmigración del alma, con la capacidad de pasar por cualquier especie de 
plantas o de animales; y a su vez, este don le daba la posibilidad de conocer lo 
que padecería su alma y la de aquellos que se encontraban en el infierno. Pitágo-
ras aseguraba que se acordaba de todo cuanto le había sucedido cuando estuvo 
reencarnado en Etálides. Tertuliano lo refuta y de entrada deja claro que es im-
posible que los vivos sean creados a partir de los muertos.

Euforbo, soldado Troyano de la mitología griega, fue un hombre belicoso 
como lo describe el mismo Tertuliano más adelante al referirse a él (Euphorbum 
militarem et bellicam animam123). Murió a manos de Menelao en la guerra de 
Troya, según aparece en la Ilíada de Homero124. Pitágoras afirmaba que había 
estado reencarnado en él. Tertuliano refuta esto argumentando que es imposi-
ble que haya recordado sólo el hecho del escudo de Euforbo125 y luego no pudie-
ra reconocer a ninguno de los troyanos.

Pirro, personaje del cual nos habla Tertuliano un poco después –Pyrrhus ille 
fallendis piscibus agebat126– aparece como pescador. El mismo Diógenes Laer-
cio hace mención de él en su obra127. Tertuliano más adelante refuta que Pitágo-
ras haya podido estar reencarnado en Pirro. 

121 Cf. Diog. Laert. VIII, 4; ed. C. García Gual, Vidas y Opiniones, 418.
122 Heráclides Póntico (390–310 a.C. aprox.) astrónomo y filósofo griego, considerado discípulo de 

Aristóteles. Al respecto podemos ver, Guthrie, Historia de la filosofía I, 163.
123 Cf. An. 31, 4 [CCL II, 828–829].
124 Cf. Homervs, Il. XVI, 805–809; XVII, 53–60; ed. E. Crespo Güemes, Ilíada, (BCG 150; Madrid 

11996), 440, 443–444. En el ciclo de Homero se describe el final de Euforbo, –hijo de Pantoo–, 
quien murió a manos de Menelao, el cual lo despojó de su armadura en la guerra de Troya.

125 Pitágoras afirma que recuerda el hecho del escudo de Euforbo consagrado en Delfos. Acerca de 
este escudo encontramos tres testimonios, así lo podemos ver en M. Cruz Herrero Ingelmo (ed.), 
Pausanias, Descripción de Grecia – Libros I–II (BCG 196; Madrid 1994), 258. Aquí nos habla de 
la existencia del escudo de Euforbo. Otro testimonio los encontramos en Ramos Pasalodos (ed.) 
Tertuliano, Acerca del alma– 110, n. 182. Aquí se habla de la inscripción del escudo de Euforbo 
que rezaba: «Menelao dedicó las armas tomadas de Euforbo a Palas Atenea». El otro testimonio lo 
encontramos en un artículo que analiza los usos de la escritura alfabética en la Grecia Arcaica. En 
la descripción se detiene en algunos textos de Homero acudiendo a la iconografía arcaica. En ellos 
se habla del plato de Euforbo según un hallazgo arqueológico del siglo VI a.C. Al respecto podemos 
ver J. Signes Codoñer, “La escritura en la Grecia Arcaica”, Cultura Escrita y Sociedad 9 (2009), 50–
57.

126 Cf. An. 31, 4 [CCL II, 828–829]. 
127 Cf. Diog. Laert. VIII, 5; ed. C. García Gual, Vidas y Opiniones, 419.
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Hermótimo de Clazomene fue un filósofo griego que, según la leyenda de 
Apolonio, viajaba con el alma libre separada del cuerpo, durante diferentes 
trances128. Es mencionado por Aristóteles en la Metaf ísica129 como maestro de 
Anaxágoras. Tertuliano lo menciona varias veces en esta obra130 y lo hace para 
refutar su doctrina sobre el sueño separado del alma, ya que debido a esto los 
habitantes de Clazomene le construyeron un templo y lo consideraron una divi-
nidad. Ferécides ya había sido citado antes como el maestro de Pitágoras131. En 
esta ocasión el cartaginés ridiculiza su capacidad de adivinación.

De esta amplia alusión a Pitágoras y a su doctrina subrayamos algunas co-
sas interesantes. Tertuliano, en primer lugar, enfatiza su rechazo de la doctrina 
de la reencarnación. Rechaza que se considere con carácter divino y deja claro 
que lo único divino es lo que procede de Dios. En este caso la Tradición (sermo 
diuinus) ha de permanecer por encima de todo lo demás (cf. An. 28, 1). A pe-
sar de refutar al filósofo de Samos, el cartaginés le había reconocido la sabidu-
ría en las demás cosas, lo cual nos muestra la admiración que Tertuliano sentía 
por este filósofo (An. 28, 2). Es aquí donde vemos la libertad de Tertuliano al ci-
tar a los filósofos pues rechaza lo que considera erróneo y reconoce lo que cree 
que es correcto.

128 Cf. Al respecto J. Bremmer, El concepto del alma en la antigua Grecia (Madrid 2002), 32.
129 Cf. ARIST., Met. 980b, ed. García Yebra, 70–72.
130 145 Encontramos varias referencias donde el africano cita a este personaje. Ya lo hemos visto en An. 

2, 3 [CCL II, 783] y aquí, en An. 28, 3 [CCL II, 825]: «Quomodo mihi persuadebit Aethalidem et 
Euphorbum et Pyrrhum piscatorem et Hermotimum se retro ante Pythagoran fuisse, ut persuadeat 
uiuos ex mortuis effici, qui iterum se Pythagoran peierauit?» Vuelve a aparece en An. 31, 4 [CCL 
II, 828–829]: «Aethalides autem et Hermotimus fabam quoque in pabulis communibus inruerat, 
Pythagoras uero ne per fabalia quidem transeundum discipulis suis tradidit»; An. 43, 12 [CCL II, 
848]: «Sed et illa sic patitur, ut alibi agere uideatur, dissimulatione praesentiae futuram absentiam 
ediscens (de Hermotimo sciemus), et tamen interim somniat: unde tunc somnia?». También presenta 
algunos rasgos característicos de Hermótimo, como su falta de sueño. Para tal caso podemos ver 
An. 44, 1–3 [CCL II, 848–849]: «Ceterum de Hermótimo. Anima, ut aiunt, in somno carebat, quasi 
per occasionem uacaturi hominis proficiscente de corpore. Uxor hoc prodidit. Inimici dormientem 
nacti pro defuncto cremauerunt. Regressa anima tardius, credo, homicidium sibi imputauit. Ciues 
Clazomenii Hermotimum templo consolantur. Mulier non adit ob notam uxoris. Quorsum istud? Ne, 
quia facile est uulgo existimare secessionem animae esse somnum, hoc quoque Hermotimi argumento 
credulitas subornetur. Genus fuerat grauioris aliquanto soporis, ut de incubone praesumptio est uel 
de ea ualetudinis labe quam Soranus opponit excludens incubonem, aut tale quid uitii quod etiam 
Epimeniden in fabulam impegit quinquaginta paene annos somniculosum. Sed et Neronem Suetonius 
et Thrasymeden Theopompus negant unquam somniasse, nisi uix Neronem in ultimo exitu post 
pauores suos. Quid, si et Hermotimus ita fuit, ut otium animae nihil operantis in somnis diuortium 
crederetur? Omnia magis coniectes quam istam licentiam animae sine morte fugitiuae, et quidem 
ex forma continuam. Si enim tale quid semel accidere dicatur, ut deliquium solis aut lunae, ita et 
animae, sane persuaderer deuinitus factum; congruere enim hominem seu moneri seu terreri a deo, 
uelut fulgure rapido, momentaneae mortis ictu si non magis in proximo esset somnium credi, quod 
uigilanti potius accidere deberet, si non somnium magis credi oporteret».

131 Cf. Diog. Laert., VIII, 2; (ed.), C. García Gual, Vidas y Opiniones, 417–418.
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Tertuliano, en segundo lugar, muestra que la doctrina de la reencarnación 
carece de argumentos, ya que Pitágoras la hereda de la mitología griega; y lo mi-
tológico –por muy antiguo que sea– no se puede aceptar como cierto, ya que 
es algo que no se fundamenta en la realidad. Para demostrar lo absurdo de esta 
doctrina, el africano describe el proceso de oscuridad y sufrimiento que tendría 
que vivir el alma desde la muerte hasta la reencarnación. Pitágoras, por tanto, es 
tratado de embustero (qui mentitur), por engañar con una doctrina basada en 
una mentira que no se puede comprobar. El cartaginés, al refutar la reencarna-
ción, propone la doctrina de la Revelación. En una argumentación concluyente 
muestra que, desde el inicio, los muertos surgen de los vivos y no que los vivos 
surgen de los muertos132. Se trata de un argumento de sentido común que añade 
más fuerza a su argumentación.

2.5.5. An. 31, 3–6
Un poco más adelante, dentro de esta misma obra, nos encontramos con otro 

rechazo a la doctrina pitagórica de la transmigración y de la metempsicosis:

Sed etsi eaedem semper reuoluerentur, licet non corporum quoque formas 
easdem, licet non fatorum quoque sortes easdem, tamen uel ingeniorum et 
studiorum et affectionum pristinas proprietates secum referre deberent, quo-
niam temere eaedem haberentur carentes his per quae eaedem probarentur. 
Vnde scias, inquis, an ita quidem fiat occulte, sed condicio miliarii aeui inte-
rimat facultatem recensendi, quia ignotae tibi reuertuntur? Atquin scio non 
ita fieri, cum Pythagoran Euphorbum mihi opponis. Ecce enim Euphorbum 
militarem et bellicam animam satis constat uel de ipsa gloria clipeorum conse-
cratorum. Pythagoran uero tam residem et inbellem, ut proelia tunc Graeciae 
uitans Italiae maluerit quietem geometriae et astrologiae et musicae deuotus, 
alienus studio et affectu Euphorbi. Sed et Pyrrhus ille fallendis piscibus agebat, 
Pythagoras contra nec edendis, ut animalibus abstinens. Aethalides autem et 
Hermotimus fabam quoque in pabulis communibus inruerat, Pythagoras uero 
ne per fabalia quidem transeundum discipulis suis tradidit. Quomodo ergo 
eaedem animae recuperantur, quae nec ingeniis nec institutis iam nec uictibus 
eaedem probabuntur? Iam nunc de tanto Graeciae censu quattuor solae ani-
mae recensentur. Sed et quid utique de solo Graeciae censu, ut non ex omni 
gente et ex omni aetate ac dignitate, ex omni denique sexu, et metempsychosis 
et metensomatosis cotidie existant, cur solus Pythagoras alium atque alium se 
recognoscat, non et ego?133. 

132 An. 29, 1–2 [CCL II, 826]: «Mortuos quidem ex uiuis effici constat, non ideo tamen et ex mortuis uiuos. 
Ab initio enim uiui priores, unde ab initio aeque mortui posteriores, non aliunde quam ex uiuis. Illi 
habuerunt unde potius orirentur, dum ne ex mortuis. Isti non habuerunt unde magis deducerentur, 
nisi ex uiuis. Igitur si ab initio uiui non ex mortuis, cur postea ex mortuis? Defecerat ille, quicumque est 
origini fons? An formae paenituit? Et quomodo in mortuis salua est? Non, quia ab initio mortui ex uiuis, 
idcirco semper ex uiuis? Aut enim in utraque parte forma initii perseuerasset aut in utraque mutasset, 
ut si uiuos ex mortuis postea fieri oportuerat, perinde oporteret etiam non ex uiuis effici mortuos».

133 An. 31, 3–6 [CCL II, 828–829].
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[Más aunque regresaran siempre las mismas almas, no sería posible que 
adoptaran idéntica apariencia de cuerpos, ni tampoco los mismos hados134, 
ni las antiguas características de destrezas, afectos, gustos, puesto que serían 
consideradas las mismas sin motivo suficiente, careciendo de aquellas cosas 
por las que se prueban como ellas mismas. ¿De dónde sabes, dices, que no 
se llegue a producir así inexplicablemente, que la condición de los mil años 
te quite, no obstante, de en medio la facultad de reconocer las cosas, ya que 
vuelven a ti desconocidas? Sé que así no se hizo cuando me presentas como 
ejemplo a Euforbo-Pitágoras. Toma, pues, como paradigma a Euforbo, alma 
militar y belicosa; esto está suficientemente probado, precisamente debido a la 
propia prueba de los escudos consagrados, o por el contrario a Pitágoras, tan 
apocado y pacífico, tal que antepuso a los combates de Grecia la paz de Italia, 
dedicado a la geometría, a la astrología y a la música, ajeno al afán y al afecto de 
Euforbo. No obstante, también aquel Pirro pasaba el tiempo poniendo tram-
pas a los peces. Pitágoras, por el contrario, ni los comía, dada su condición de 
vegetariano. Etálides y Hermótimo se habían dado a un atracón de judías en 
sus respectivas comidas; Pitágoras, sin embargo, no permitió ni siquiera a sus 
discípulos atravesar por un campo de judías. ¿Cómo, pues, se restituyen las 
mismas almas que ni se reconocen en sus facultades, ni en sus principios, ni 
en sus hábitos culinarios? Y ya lo que es el colmo: de entre tanto linaje griego 
sólo cuatro almas renacieron por segunda vez. Y no digo esto únicamente de la 
progenie griega, de modo quede atestiguado con respecto a toda raza, a toda 
edad y dignidad, finalmente a todo sexo, y si la metempsicosis o la metemso-
matosis existen a diario, ¿cómo es que sólo Pitágoras se reconoce en uno y en 
otro, y yo no?135].

En efecto, el cartaginés, prosigue en su refutación de la doctrina de la reen-
carnación, explicitada en la metempsicosis136 y en la metemsomatosis137; ambas 
propuestas por Pitágoras. El africano se sirve de los recursos de la retórica para 
entablar un diálogo con el acusado y lo interroga con argumentos claros. Así, 
le pone pruebas evidentes para clarificar el error en que se encuentra al afirmar 
estas doctrinas. 

Los argumentos son varios. Pitágoras pretendía afirmar que estuvo reencar-
nado en otros cuerpos, tal como lo hemos mencionado antes. Para mostrar esto, 
el filósofo de Samos hablaba de algunas características particulares de Etálides, 
Euforbo, Pirro y Hermótimo de Clazomene; dichas características las mostraba 
como pruebas de su reencarnación. Así, por ejemplo, afirmaba que estuvo reen-
carnado en Euforbo y decía que recordaba aquel acontecimiento del escudo que 
134 Hados es el término que más corresponde con la traducción del sustantivo fatorum en genitivo 

plural. Que significan las fuerzas desconocidas que obran irresistiblemente sobre los dioses, los 
hombres y los sucesos.

135 Ramos Pasalodos (ed.), Tertuliano, Acerca del alma, 115–116.
136 La doctrina de la metempsicosis también se conoce como doctrina de la transmigración de las 

almas y enseña que una misma alma habita sucesivamente los cuerpos de diferentes seres, tanto 
hombres como animales.

137 La metemsomatosis es la transmigración de los cuerpos.
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ya antes hemos citado138. Contra esto, Tertuliano pone una objeción. En defini-
tiva, si la caracterización anímica se plasma en el cuerpo, no es posible que ésas 
habiten en cuerpos tan desemejantes. Si no es posible que exista entonces reen-
carnación en los mismos cuerpos, tampoco es posible que se puedan recordar 
hechos del pasado relacionados con ello. 

La segunda prueba apunta a la época que dista desde Euforbo a Pitágoras. 
Esta época, según Tertuliano, sería de mil años. No sabemos si este dato puede 
relacionarse con la doctrina del milenarismo, tan difundida entre los eclesiás-
ticos en la Antigüedad y compartida, al parecer, por el cartaginés en la época 
montanista139. En la presente argumentación se recuerda que el alma tiene como 
facultad el conocimiento y este no se pierde, aunque pase mucho tiempo. Pitá-
goras afirmaba la reencarnación en el cuerpo de Euforbo por el hecho de re-
cordar el acontecimiento del escudo. Tertuliano le refuta esto. Si la facultad del 
conocimiento se mantiene, es imposible que Pitágoras recuerde sólo un aconte-
cimiento y no los demás. De ahí que el cartaginés da a entender que es incohe-
rente que Pitágoras de todo lo ocurrido en la guerra de Troya reconozca sólo el 
hecho del escudo y no sea capaz de reconocer a sus compañeros los troyanos.

Altamente interesantes son las contraposiciones retóricas de las que se sirve 
Tertuliano para contraponer a Pitágoras con los personajes en los que preten-
de haber estado reencarnado. Así, de Euforbo dice que era un soldado troyano 
–Euphorbum militarem et bellicam animam–, cualidad que es totalmente con-
trapuesta a lo que es Pitágoras –uero tam residem et inbellem– ; por eso pone 
como ejemplo el momento en que evitó los combates de Grecia y favoreció la 
paz de Italia. Luego nos describe las actividades a las que se dedicaba Pitágoras 
geometriae et astrologiae et musicae deuotus; una personalidad muy distinta de 
Euforbo, alienus studio et affectu Euphorbi. Esta comparación entre Pitágoras 
y Euforbo, le sirve a Tertuliano para refutar la reencarnación utilizando prue-
bas concretas al demostrar que Pitágoras no tiene nada que ver con lo que era 
Euforbo.

Posteriormente hace la comparación con la actividad de Pirro el pescador, 
Pyrrhus ille fallendis piscibus agebat, y menciona la dieta alimenticia de Pitá-

138 Al respecto podemos ver la nota 141 de nuestra investigación.
139 La doctrina del milenarismo afirma que antes del juicio final y del fin del mundo se dará la primera 

resurrección sólo de los justos por espacio de mil años. En lo que respecta a Tertuliano, puede verse 
la explicación que ofrece López Montero, Totius hominis salus, 434–456.
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goras140, que estaba compuesta sólo de vegetales141. Tertuliano le muestra que 
esto se contradice con Pirro, ya que Pitágoras se abstenía de comer toda clase 
de animales –Pythagoras contra nec edendis, ut animalibus abstinens. Porfirio, 
además, asegura que Pitágoras aconsejaba no comer productos del mar142. Ter-
tuliano le muestra, por tanto, a Pitágoras que es incoherente que tenga una die-
ta vegetariana y evite comer productos de animales y luego afirme haber sido un 
pescador que se alimenta de lo que se obtiene en la pesca.

El africano, en su exposición, ofrece pruebas para refutar también la reen-
carnación de Pitágoras en Etálides y en el filósofo Hermótimo de Clazomene. La 
prueba que da está en la sentencia fabam quoque in pabulis communibus inrue-
rat, es decir, que tanto Etálides como Hermótimo comieron habas, prohibien-
do Pitágoras el comerlas. De ello hay varios testimonios143. Otro testimonio de 
lo mismo nos lo da Aristóteles144. En cuanto a la prohibición de comer las habas, 
Porfirio dice que Pitágoras pensaba que, al masticar las habas, con el calor del 
sol éstas exhalan el olor del semen humano. Otra razón que ofrece es que, des-
pués de dejar un haba tapada en una vasija de barro durante un tiempo, luego 
surge una cabeza bien formada de un niño o el sexo de la mujer145. Son muchas 
y muy variadas las explicaciones que se dan acerca de esta prohibición, pero to-
das ellas van relacionadas con la vida, la muerte o el alma146.

Tertuliano, en definitiva, muestra que es incoherente que Pitágoras, por un 
lado, afirme haber estado reencarnado en Etálides y Hermótimo que se alimen-
taban de habas y, por otro, que el filósofo de Samos no sólo no consuma las ha-
bas, sino que aconseje a sus discípulos abstenerse de ellas. Tertuliano le echa en 

140 Porfirio habla sobre la dieta de Pitágoras que estaba integrada por miel, pan de mijo o torta de cebada 
y verdura cruda o cocida y contra el hambre tomaba un compuesto a base de semilla dormidera, 
sésamo, corteza de cebolla lavada minuciosamente para quitarle el jugo, tallos de asfódelo, hojas 
de malva, harina, cebada y garbanzos. Contra la sed consumía preparado de semillas de pepinos 
y pasas pegajosas despojadas de las pepitas, flor de cilantro, semillas de malva, verdolaga, queso 
rallado, flor de harina de trigo y requesón, ingredientes que mezclaba con miel de las islas. Al 
respecto, podemos ver Periago Lorente (ed.), Porfirio. Vida de Pitágoras, 44.

141 Sobre la dieta vegetariana de Pitágoras podemos ver, además, Diog. Laert. VIII, 19; ed. C. García 
Gual, Vidas y Opiniones, 424.

142 Cf. Periago Lorente (ed.), Porfirio. Vida de Pitágoras, 50. Esta recomendación se debía a que Pitágoras 
mantenía una dieta totalmente vegetariana, evitando todos los alimentos provenientes de animales, 
puesto que en estos también podía darse la reencarnación.

143 Cf. Diog. Laert. VIII, 24; ed. C. García Gual, Vidas y Opiniones, 426. Sobre la prohibición de comer 
habas, la razón que daba Pitágoras es que tienen mucho aire y participan de lo animado.

144 Cf. Ibid., VIII, 34; ed. C. García Gual, Vidas y Opiniones, 429–430. Aristóteles daba varias argumentos 
con lo que recomendaba np comer habas: a) porque son parecidas a los organos sexuales, b) 
porque están en las puertas del Hades, c) porque no tienen nudos o articulaciones, d) porque son 
corruptibles, e) porque con ellas la oligarquía echaba a suerte los cargos. 

145 Cf. Periago Lorente (ed.), Porfirio. Vida de Pitágoras, 49–50.
146 Sobre este tema podemos ver más información en Guthrie, Historia de la filosofía I, 182–188, aquí 

se nos da una explicación más detallada de la prohibición de comer habas.
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cara que incluso prohíba a sus discípulos que se acerquen a un sembrado de ha-
bas: Pythagoras uero ne per fabalia quidem transeundum discipulis suis tradi-
dit. Este testimonio nos lo presenta Heráclides Póntico147 y también Jámblico148.

En resumen, concluye con la refutación cuestionando a Pitágoras sobre los 
argumentos expuestos anteriormente y muestra que es imposible que un alma 
retorne y no reconozca sus facultades. Es imposible, en fin, que entre tantos 
griegos, sólo cuatro se hayan reencarnado. Tertuliano dice que él no recuerda 
ninguna reencarnación y, de haber estado reencarnado, tendría que haber re-
cordado todo por la facultad misma del conocimiento. En el cuadro gráfico si-
guiente, se puede apreciar mejor el argumento retórico de las contradicciones 
en las que se apoya Tertuliano para desvaratar la reencarnación y que aparecen 
en An. 31, 4:

Personaje Según Pitágoras Pitágoras según 
Tertuliano

Euforbo militarem et 
bellicam animam

tam residem et 
inbellem

Pirro fallendis piscibus 
agebat

nec edendis, ut 
animalibus abstinens

Etálides fabam quoque in 
pabulis communibus 

inruerant

ne per fabalia 
quidem transeundum 
discipulis suis tradiditHermótimo

Además de los testimonios y pruebas dados por Tertuliano, más adelante re-
afirma la invalidez de esta doctrina: soluta est metensomatosis, non adscribenda 
scilicet ei animae quae, si demutabitur, non erit. Illius enim metensomatosis di-
cetur quaecumque eam in suo statu permanendo pateretur149.

De todo lo anterior podemos recapitular lo siguiente. Primeramente que la 
doctrina de la metempsicosis, conocida también como de la transmigración de 
las almas y que enseña que una misma alma habita sucesivamente los cuerpos 

147 Cf. Diog. Laert. VIII, 24; ed. C. García Gual, Vidas y Opiniones, 426. 
148 Cf. M. Periago Lorente (ed.), Jámblico, Vida de Pitágoras, Protréptico (BCG 314; Madrid 2003), 

138. Se afirma que algunos preferían morir antes que transgredir los preceptos pitagóricos sobre 
las habas y otras prácticas.

149 Cf. An. 32, 7 [CCL II, 831].
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de diferentes seres –tanto de hombres como de animales–, compartida por Pi-
tágoras, es refutada por Tertuliano. El cartaginés muestra que las condiciones 
para que se dé esta doctrina no son posibles.

Tertuliano al refutar la reencarnación, sea metemsomatosis sea metempsi-
cosis, nos ofrece una antropología basada en argumentos sólidos y convincen-
tes en los que se sirve tanto de los datos de la razón, como de los datos de la 
Revelación. Según lo expuesto por Tertuliano, en caso de que existiera la reen-
carnación, es exigencia de la metemsomatosis que el cuerpo que se reencarna 
sea igual en todo al otro cuerpo que se tuvo en el pasado. Pero como esto no se 
puede dar, ni tampoco se puede comprobar, entonces no puede haber tal reen-
carnación.

Según la metemsomatosis es necesario que un cuerpo se reencarne en otro 
cuerpo diferente al que ahora habita, pero conservando las mismas caracterís-
ticas que se tenían en el cuerpo anterior. Esto no es posible según las pruebas 
que da Tertuliano. Por tanto, que sólo se posean algunas características y otras 
no se tengan, es prueba de que no se puede dar la reencarnación. Es el caso de 
Euforbo, de quien Pitágoras aseguraba tener sólo el recuerdo del escudo. Según 
Tertuliano, le faltaban las demás características de este guerrero, por lo que el 
africano muestra que es imposible que se haya dado tal reencarnación en Pitá-
goras, tan distinto de Euforbo.

Para que exista la reencarnación, además, la facultad de la memoria debe 
permanecer en el alma; dicha facultad no se pierde con la muerte. Por eso Ter-
tuliano muestra que en Pitágoras esta facultad no se mantiene en el caso de la 
reencarnación de Euforbo, pues según Pitágoras recordaba sólo el caso del es-
cudo. Tertuliano muestra que se debe recordar todo y no sólo una parte de los 
acontecimientos. Recordemos que Pitágoras ignora los demás hechos de la gue-
rra de Troya pues no es capaz de reconocer a los demás troyanos. La facultad 
del conocimiento no se pierde aunque pasen mil años. Por lo tanto, se pone de 
manifiesto que no es posible que se dé la reencarnación en Pitágoras, pues, sin 
haber pasado los mil años, ya había perdido la mayor parte del conocimiento.

Para que se pueda dar la reencarnación, según lo piden la metemsomatosis 
y la metempsicosis, el alma debe mantener las mismas características de la per-
sonalidad, las costumbres y los hábitos que se tenían en el cuerpo anterior. Ter-
tuliano demuestra que las características de la personalidad y las costumbres de 
Euforbo, Pirro, Etálides y Hermótimo de Clazomenes son muy distintas de las 
de Pitágoras. Así, por ejemplo y como va dicho, a Etálides y a Hermótimo les 
gustaba comer habas hasta hartarse, mientras que Pitágoras prohibía comerlas. 
Euforbo era militar y guerrero, mientras que Pitágoras era un hombre pacífico 
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y dedicado al estudio; Pirro era un pescador, mientras que Pitágoras tenía un 
dieta totalmente vegetariana.

En este sentido, como la facultad de la memoria no se pierde y, de existir la 
reencarnación, el alma debe recordar todo lo pasado en otro cuerpo, Tertulia-
no afirma que él mismo no recuerda nada de otras vidas, aduciendo esto como 
prueba de la imposibilidad de este punto de la doctrina pitagórica.

A través de esta cita podemos notar la genialidad de nuestro autor, que me-
diante una amplia alusión a Pitágoras refuta lo que considera erróneo con res-
pecto a la reencarnación. A la hora de verificar estos datos de Pitágoras, no 
encontramos ningún escrito suyo, por lo que es muy posible que el cartaginés 
haya recibido esta información a través de testimonios de segunda mano.
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Streszczenie

Recepcja Pitagorasa i szkoły pitagorejskiej w dziełach  Tertuliana 
(część pierwsza)

Analizując pisma Tertuliana, widzimy, że cytuje presokratyków, a wśród 
nich Pitagorasa i jego szkołę. Niekiedy robi to, by wyrazić swój podziw dla filo-
zofa z Samos, innym razem po to, aby następnie odrzucić jego twierdzenia. Za-
ledwie kilka razy przyjmuje od Pitagorasa i akceptuje to, co uważa za słuszne 
i poprawne. W pismach Tertuliana znajdujemy 20 cytatów z Pitagorasa i jego 
szkoły. Do głównych tematów należą antropología, eschatologia i kosmolo-
gia. Wielki teolog z Kartago używa filozofii Pitagorasa w swojej teologii. Tym 
samym widoczna jest wielka znajomość i wolność naszego Autora w cytowaniu 
dawnych filozofów. Przeczy to potocznej opinii, że Tertulian radykalnie odrzu-
ca filozofię. Artykuł pragnie ukazać znaczenie filozofii Pitagorasa w myśli teolo-
gicznej Afrykańczyka. Szczegółowa analiza wszystkich cytatów, które pojawiają 
się w różnych kontekstach, pozwoli również na ukazanie stosunku Tertuliana 
do filozofii.

Ramiro Antonio López Montoya – ur. w 1979 roku w La Ceja (Antio-
quia), Kolumbia. Święcenia kapłańskie przyjął w 2004 roku. Kapłan diecezji 
La Dorada-Guaduas w Kolumbii. Licencjat z filozofii i wychowania uzyskał 
na Universidad Católica del Norte w Kolumbii, licencjat z teologii patry-
stycznej na Universidad San Dámaso w Madrycie. Autor artykułów z dzie-
dziny filozofii, teologii patrystycznej i biblijnej.
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Refleksje Janusza Stanisława Pasierba
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Współczesny polski teolog, historyk sztuki, poeta ks. Janusz Stanisław Pa-
sierb (1929–1993) podkreślał wielokrotnie, że zdarza się tak, iż Bóg posługu-
je się wybranymi osobami, aby przyciągnąć do siebie „innych”. Odmienione za 
sprawą głębokich, niezwykle silnych i frapujących doświadczeń jednostki niosą 
w sobie – w jego przeświadczeniu – rzeczywistość transcendentną, rzeczywi-
stość, która niepokoi i „zagarnia” bliźnich. Tym samym stają się one narzędzia-
mi Bożego działania. Pasierb posługuje się kategorią człowieka-przestrzeni na 
określenie obecności człowieka w innych osobach i obecności innych w danym 
„ja”. Zwraca uwagę, iż jest to wyraźna analogia do sytuacji pierwotnej symetrii, 
kiedy człowiek obecny jest w Bogu i Bóg obecny jest w człowieku1.

Kategoria człowieka-przestrzeni wydaje się również właściwa na oznacze-
nie konkretnych postaci, które Pasierb wymienia i szczegółowo charakteryzu-
je, uważając je za pośredników, a więc za jednostki zbliżające innych do Boga. 
Myśliciel „kreśli sylwetki tych, którzy przez humanizację człowieka widzieli dal-
sze posłannictwo Ewangelii. Najpierw trzeba uczłowieczyć człowieka, a potem 
podnosić do pełni eschatologicznej. (…) Znakomicie, z dużą znajomością histo-
rii sztuki (…), z dużą erudycją i wielką kulturą literacką, wyraziście wydobywa 
z różnych źródeł i przemyśleń portrety humanistów”2. Za sprawą tych ostatnich 
otrzymujemy, zdaniem Pasierba, liczne świadectwa o Bogu objawiającym się 
1 J.S. Pasierb, Poezja uniwersaliów, „Znak” 1981, nr 4/5, s. 596; tenże, Przestrzeń człowieka, „Studia 

Theologica Varsaviensia” 19 (1981), nr 1, s. 237–252.
2 F. Kamecki, J. Pasierb, Miasto na górze (rec.), „Homo Dei” 1974, nr 4, s. 319–320.
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w realiach ziemskiej rzeczywistości i współpracującym z człowiekiem w dziele 
budowy odnowionej, przenikniętej pierwiastkami ducha doczesności. Sama ich 
obecność ma ułatwić odniesienie doczesnych wydarzeń, idei i spraw do osta-
tecznego celu – odzwierciedlenia Bożej miłości. To oni są w stanie „usłyszeć” 
ludzkie myśli i dotrzeć do głębokich pokładów osobowości człowieka. Mimo iż 
jawią się jako łącznicy między rzeczywistością materialną a światem transcen-
dentnym i mają szeroką wiedzę, nie stosują w odniesieniu do nikogo żadnych 
form intelektualnego nacisku. Wprost przeciwnie: nierzadko wchodzą w głębo-
ki dialog z różnymi opcjami widzenia doczesności. Wszyscy oni są przeto „do 
siebie jakoś podobni: byli chrześcijanami i wobec świata i ludzi zajmowali po-
stawę humanistyczną. Otwiera ten poczet – wedle rangi i chronologii – książę 
humanistów XVI wieku, Erazm z Rotterdamu”3. I tej właśnie postaci – widzia-
nej oczyma Pasierba – poświęcam uwagę. Czynię to poprzez pryzmat Era-
zmiańskiego spojrzenia na człowieka, jego relacje z Bogiem i ze światem.

Erazm z Rotterdamu (1469–1536), holenderski myśliciel, reformator religij-
ny, filolog i pedagog, żył, zdaniem Pasierba, w czasach, kiedy „rodzi się novum, 
(…) powstaje nowa warstwa społeczna – (…) intelektualiści, (…) tworzy się nie-
znany przedtem sposób i model myślenia. (…) Od tej chwili nie tylko klaszto-
ry i nawet nie tylko uniwersytety, które papieże wyemancypowali spod władzy 
biskupów, będą się liczyły w życiu duchowym społeczeństw, bo życie umysło-
we krzewić się będzie w sposób spontaniczny, niezinstytucjonalizowany, trud-
ny do skontrolowania, gdyż ideałem jego stanie się rozmowa kilku przyjaciół”4. 
Autor Zbożnej biesiady miał świadomość, że świat zmienia się na jego oczach, 
ulega przeobrażeniu i przewartościowaniu. Pragnął usilnie znaleźć w nim swo-
je miejsce, miejsce pracy i bezpiecznej egzystencji. „Potrzeba bezpieczeństwa! 
Szukanie kryjówki, spokojnego miejsca, gdzie mógłby oddać się bez przeszkód 
i zagrożeń ukochanym studiom, pędziło go – aż do śmierci – z miasta do miasta, 
z kraju do kraju. Wierzył naiwnie, że znalezienie spokoju polega na zapewnieniu 
sobie warunków zewnętrznych, że jest ono związane z jakimś miejscem”5. Nie 
bez znaczenia była też – w opinii Pasierba – troska uczonego o swoją sytuację 
ekonomiczną i o zdrowie. Erazm „bał się przeziębień, ciągle był na diecie, zno-
sił tylko niektóre klimaty, mógł pić tylko niektóre wina, na przykład burgundz-
kie”6. Obrana przezeń droga życia i działalności była – wedle autora Miasta na 

3 J.S. Pasierb, Miasto na górze, Pelplin 2000, s. 5. Do grona „mistrzów sztuki bycia człowiekiem” Janusz 
Stanisław Pasierb zaliczył, oprócz Erazma z Rotterdamu, takie osoby, jak: Mikołaj Sęp Szarzyński, 
Albert Schweitzer, ks. Franciszek Sawicki, Le Corbusier, Dag Hammarskjöld, Jan XXIII, Jerzy 
Zawieyski, Jean Guitton, Paweł VI.

4 J.S. Pasierb, Miasto na górze, dz. cyt., s. 10.
5 Tamże, s. 11–12. Erazm z Rotterdamu mieszkał m.in. w Londynie, Bazylei oraz w innych miastach 

Szwajcarii, Niemiec, Belgii i Włoch.
6 J.S. Pasierb, Światło i sól, Paris 1982, s. 77.
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górze – drogą człowieka „środka”, życzliwego w stosunku do innych, przyjaźnie 
nastawionego, zawsze szukającego kompromisu, porozumienia, ale jednocześ- 
nie niezbyt wylewnego, niereagującego emocjonalnie, zachowującego pewną 
rezerwę. Erazm imponował swoim współczesnym, a także późniejszym poko-
leniom ogromną pracowitością i determinacją w dążeniu do budowy nowego, 
bardziej ludzkiego świata. „Został (…) pierwszym nowożytnym intelektualistą 
w pełnym tego słowa znaczeniu, (…) nie żyjącym już w wieży z kości słoniowej, 
lecz uwikłanym w problemy i spory swego czasu. (…) Słaby i nieodporny, nigdy 
właściwie zupełnie zdrowy, niestrudzenie pisał, przekładał, komentował, wyjaś- 
niał, korespondował, torując drogę światu bardziej ludzkiemu, światu, na któ-
rym by było choć trochę mniej okrucieństwa”7.

Autor Pochwały głupoty był – w dużej mierze z własnego wyboru – huma-
nistą samotnym, rozdartym pomiędzy katolicyzmem a luteranizmem8. Uważał, 
że również za cenę jego samotności rodzi się sukcesywnie nowy, lepszy, bar-
dziej przyjazny człowiekowi świat. Erazma – twórcę, wybitnego reprezentanta 
europejskiego renesansu – nieustannie ożywiało decydujące przeżycie fun-
damentalnego braku pewności, złączone z pozytywną intuicją słynnego „nic, 
co ludzkie, nie jest mi obce”. Był on zawsze gotowy przemyśleć wszystko jesz-
cze raz na nowo, z pomocą Biblii, mądrości myślicieli starożytnych oraz pro-
wadzącego go wewnętrznego rozeznania, umiaru i harmonii. Z tego względu 
można – w przeświadczeniu Pasierba – określić holenderskiego filozofa mia-
nem „sprawcy odrodzenia dobrego piśmiennictwa (…) i powrotu pobożności”9. 
Erazm nie traktował zwrotu ku myśli antycznej w kategoriach ucieczki od re-
aliów współczesności, ani też jako sposobu na legitymizację idei o prowenien-
cji niechrześcijańskiej czy też pogańskiej. „Udawał się do starożytności jak do 
Kolchidy, by przywieźć stamtąd złote runo klasycznej jasności, której blaskiem 
miała się rozjarzyć teologia i Kościół”10. Nie opowiadał się za ekshumacją daw-

7 Tenże, Miasto na górze, dz. cyt., s. 12. W podobnym duchu wypowiada się na temat Erazma 
z Rotterdamu Johan Huizinga. Zob. J. Huizinga, Erazm z Rotterdamu, tłum. M. Kurecka, Warszawa 
1964, strony rozrzucone.

8 Papież Paweł III pragnął, by Erazm z Rotterdamu swoim autorytetem wspierał Kościół 
rzymskokatolicki. Jednocześnie podejrzewano uczonego o sympatie dla ruchu i nauki Marcina 
Lutra. Mimo że Erazm był autorem wielu oryginalnych dzieł teologicznych, a także podjął prace 
translatorskie i edytorskie przy wydawaniu pism ojców Kościoła (m.in. św. Augustyna, św. 
Hieronima, Orygenesa), w 1559 roku wpisano jego publikacje na indeks ksiąg zakazanych. Szerzej 
na ten temat zob. K.-H. Oelrich, Der späte Erasmus und die Reformation, Münster 1961; S. Zweig, 
Tryumf i tragizm Erazma, Warszawa 1936.

9 J.S. Pasierb, Miasto na górze, dz. cyt., s. 13. Por. M.M. Philips, Erasmus and the Northern Rennaissance, 
Paris 1949.

10 J.S. Pasierb, Światło i sól, dz. cyt., s. 78. Erazm z Rotterdamu kwestię tę ujął następująco: „I niech zro-
zumieją niektórzy oszczercy, co za najwyższą pobożność uważają nieznajomość dobrego piśmien-
nictwa, że ja, zajmując się gorliwie w młodości co ozdobniejszym piśmiennictwem starożytnych 
i zdobywając, często za cenę snu, jaką taką znajomość obydwu na równi języków, greki i łaciny, nie 
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nych bóstw, lecz za takimi działaniami, które będą skutkowały odnową chrze-
ścijaństwa, naznaczeniem go „duchem klasycznej pogody i jasności”11. Religia 
chrześcijańska miała „być jak świeże jabłko, które się samemu zrywa z drze-
wa”12. Ową „świeżość” zaś mogła zyskać nie tylko dzięki ponownemu „odkry-
ciu” antyku, lecz również dzięki postaci Chrystusa i Jego nauki.

„Erazm był chrystocentrykiem: zbawienie polega [w przeświadczeniu filo-
zofa] na egzystencjalnym spotkaniu z Chrystusem”13. Syn Boży był przez au-
tora Podręcznika żołnierza Chrystusowego odbierany – jak stwierdza Pasierb 
– w głównej mierze poprzez pryzmat wypowiadanego Słowa odzwierciedla-
jącego miłość, prostotę, cierpliwość, czystość. W mniejszym zaś stopniu „dla 
Erazma Chrystus był w Kościele (…) obecny (…) przez Ciało, co musiało być 
szczególnie drażliwe w czasach, gdy zmierzający do Trydentu Kościół był na 
najlepszej drodze do niedowartościowania Słowa Bożego po to tylko, by prze-
ciwstawić się protestantom”14. Rozważania na temat roli i znaczenia posta-
ci Jezusa z Nazaretu były w myśli Erazma ściśle związane z jego rozumieniem 
i postrzeganiem teologii. Pasierb zwrócił uwagę na to, iż to właśnie holenderski 
filozof był prekursorem swoistego novum na gruncie tej ostatniej, inicjatorem 
sposobu myślenia obecnego w późniejszym okresie „w zbiorowej świadomości 
wspólnot chrześcijańskich”, a następnie „dzięki tendencjom wyzwolonym przez 
Vaticanum II [usytuowanego] w samym centrum zainteresowań”15. W dziełach 
Erazma trzeba m.in. szukać genezy określenia teologii mianem „kultury wiary”, 
genezy teologii pojętej jako spotkanie treści głoszonych, propagowanych przez 
Chrystusa z ideami z zakresu kultury. Dla autora Pochwały głupoty „kultura wia-
ry” była swoistą syntezą nauki Jezusa i wybranych elementów myśli antycznej 
oraz rozwiązań klasycznej scholastyki (tomizmu). Nie można, jego zdaniem, 
prezentować rozważań teologicznych w oderwaniu od określonego, „obowią-
zującego” tła kulturowego, w szacie pojęciowej, która jawi się jako anachronicz-

miałem na względzie próżnej chwały ani dziecinnej rozkoszy umysłu, lecz przede wszystkim my-
ślałem o tym, żeby świątynię Pańską, którą pewni ludzie swoją niewiedzą i barbarzyństwem na-
zbyt zbeszcześcili, w miarę sił swoich przyozdobić z zewnątrz pochodzącymi bogactwami, które 
mogłyby w ich wybrednych umysłach rozpalić płomień miłości do Pisma Świętego”; Desiderius 
Erasmus Roterodamus, Podręcznik żołnierza Chrystusowego nauk zbawiennych pełny, tłum. J. Do-
mański, Warszawa 1965, s. 260.

11 J.S. Pasierb, Miasto na górze, dz. cyt., s. 14. Erazm z Rotterdamu podkreślał, że chrześcijaństwo dla 
niego „bardziej jest życiem niż dysputą, natchnieniem raczej niż uczonością, przemianą wewnętrzną 
raczej niż rozumowaniem”; Erazm z Rotterdamu, Trzy rozprawy: Zachęta do filozofii chrześcijańskiej. 
Metoda prawdziwej teologii. Zbożna biesiada, tłum. i oprac. J. Domański, Warszawa 1960, s. 52.

12 J.S. Pasierb, Światło i sól, dz. cyt., s. 79.
13 Tenże, Miasto na górze, dz. cyt., s. 14.
14 Tamże.
15 Tenże, Światło i sól, dz. cyt., s. 83. Zob. także P. Koprowski, W kręgu rewolucyjnej przemiany. Kościół 

po Soborze Watykańskim II (1962–1965) w ocenie Janusza Pasierba, „Studia Historica Gedanensia” 
2011, t. 2, s. 153–168.



119Filozofia

na, nieadekwatna do „ducha” dominującego w danym okresie modelu kultury. 
Stąd też m.in., podkreśla Pasierb, bierze się niechęć Erazma do korzystania na 
przełomie XV i XVI wieku z metod i narzędzi teologii późnoscholastycznej do 
opisu podstawowych dogmatów religii chrześcijańskiej16.

Owe dogmaty powinno się – w przeświadczeniu holenderskiego humanisty – 
wykładać, posługując się prostym, ale zarazem plastycznym, literackim językiem. 
Ich treść musi być przede wszystkim zgodna z Biblią, zwłaszcza z Ewangeliami 
i listami apostolskimi. Nie mogą one w żadnym wypadku być odzwierciedleniem 
indywidualnych przekonań i zapatrywań teologów17. Jednym z głównych zadań 
stojących przed tymi ostatnimi jest dążenie – głównie poprzez powrót do pier-
wotnych źródeł chrześcijaństwa – do odnowy religii, której początek dał Chry-
stus. Erazmowi chodziło przede wszystkim o to, by dostęp do Pisma Świętego 
– fundamentu teologii i przedmiotu studiów – był powszechny18. Pogłębiona ana-
liza i interpretacja Biblii powinny być jednak przede wszystkim zarezerwowane 
dla uczonych. Wedle Pasierba ten renesansowy humanista „domagał się od teo-
logów znajomości (…) języków starożytnych oraz (…) archeologii biblijnej: (…) 
nazw miejscowości, obyczajów, urządzeń, kultury i przyrody żywej i martwej. (…) 
Nieznajomość [tego] prowadzi [bowiem] do objaśnień tak ogólnych, że nic nie 
mówiących”19 bądź też do fałszowania rzeczywistości kulturowej Świętej Księgi 
chrześcijaństwa. Nie bez znaczenia jest też właściwa interpretacja określonych 
kontekstów myślowych oraz uwzględnianie reguł gramatyki, retoryki i logiki. „Je-
śli idzie o sposób uprawiania teologii, zalecał Erazm przygotowanie serca, wiarę, 
zapał do nauki i pokorę intelektualną. Sam [jako] człowiek dialogu, widział meto-
dę teologii przede wszystkim w dyskusji”20.

Pasierb starał się uwypuklić indywidualistyczny kierunek myśli holender-
skiego filozofa, przeświadczenie autora Głupoty o nadrzędnej wartości jed-
nostkowego przeżycia religijnego i wyborów o charakterze moralnym nad sferą 
obrzędów, ceremonii oraz o inkluzywizmie nauki Chrystusa21. Polski myśliciel 
trafnie ujął te kwestie, dając równocześnie wyraz własnym zapatrywaniom na 
nie22. Wskazał ponadto, iż Erazm przykładał dużą wagę do racjonalistycznego 

16 J.S. Pasierb, Miasto na górze, dz. cyt., s. 19.
17 „Niektórzy – podkreślał Erazm z Rotterdamu – występują z własnymi przekonaniami i, zarażeni 

pospolicie panującymi poglądami, wprzęgają w ich służbę Pismo Święte, zamiast w nim raczej szukać 
źródła dla tych osobistych przekonań”; Erazm z Rotterdamu, Trzy rozprawy…, dz. cyt., s. 252.

18 Warto zaznaczyć, że Erazm z Rotterdamu był autorem krytycznego przekładu Pisma Świętego, 
opublikowanego wraz z komentarzami w Bazylei w 1516 roku.

19 J.S. Pasierb, Miasto na górze, dz. cyt., s. 20.
20 Tamże.
21 Tenże, Człowiek i jego świat w sztuce religijnej renesansu, Warszawa 1969, s. 26; tenże, Światło i sól, 

dz. cyt., s. 81.
22 Szerzej na temat ujęcia kwestii teologicznych przez Erazma z Rotterdamu zob. E.-W. Kohls, Die 

Theologie des Erasmus, Basel 1966.
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poznania, nie absolutyzując jednakże poznawczej władzy rozumu. Renesanso-
wy humanista był wedle Pasierba przeciwnikiem m.in. precyzyjnego, rozumo-
wego ujmowania przynajmniej niektórych kwestii teologicznych. Tym ostatnim 
nie chciał – w imię szacunku dla tajemnicy, dla sfery w założeniu Boga nie-
dostępnej jednostce ludzkiej – nadawać formy dogmatu23. „Analogiczne do 
Erazmowych zamiary przejawili ojcowie Soboru Watykańskiego II, którzy za-
hamowali tendencję proklamowania nowych dogmatów tak żywą jeszcze za 
pontyfikatu Piusa XII”24, konstatował Pasierb.

Nieukrywany podziw dla Erazma wynikał u Pasierba również z faktu, iż 
holenderski uczony niezwykle wysoko, jednoznacznie pozytywnie oceniał 
obecność w przestrzeni teologicznej idei, motywów bądź inspiracji z zakresu 
literatury pięknej, zwłaszcza poezji oraz sztuki. Filozof doby odrodzenia „swoją 
obroną »teologii poetyckiej« tworzył kolejne ogniwo łańcucha, do którego na-
wiązać mieli tacy mistrzowie teologicznego i poetyckiego słowa, jak John Hen-
ry Newman czy Teilhard de Chardin; dość przypomnieć zdanie Newmana, że 
»u chrześcijan poetycki pogląd na świat jest obowiązkiem«, wielki kardynał wi-
dział bowiem w poezji szczególną barwę duchowości, odkrywczość i dociera-
nie do głębi zjawisk”25. Wyznawcą poetyckiego poglądu na świat był również 
Pasierb26.

Polski myśliciel podkreślał, że już w dobie odrodzenia wielu filozofów, twór-
ców, ludzi pióra stało na stanowisku, iż nie sposób nie uznać poezji za wielką 
wartość i dobro, skoro sam Chrystus był poetą. Osoby te, zdaniem Pasierba, 
przypisywały poezji boskie pochodzenie, uważały ją za czynnik przyczyniający 
się do rozwoju jednostki ludzkiej i do jej zbawienia, postrzegały ją w kategoriach 
przestrzeni, w obrębie której człowiek spotyka się ze Stwórcą. Petrarka, Marsi-
lio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola, Erazm z Rotterdamu oraz inni wybit-
ni reprezentanci renesansu to – wedle autora Miasta na górze – osoby widzące 
w twórcy świadomego partnera Boga. Tego rodzaju przeświadczenie skutkowa-
ło wykrystalizowaniem się sytuacji duchowej, w jakiej w XX stuleciu żyją pra-
wnukowie humanistów doby odrodzenia27.

23 „Zdefiniowaliśmy – podkreślał Erazm z Rotterdamu – tak wiele rzeczy, które bez narażania 
na niebezpieczeństwo zbawienia naszej duszy pozostawić można było albo nieznanymi, albo 
nieokreślonymi… Główną rzeczą w naszej religii jest pokój i jednomyślność. Lecz one właśnie ostać 
się nie mogą, chyba że dla możliwie najmniejszej ilości punktów ustalimy definicje, w wielu sprawach 
każdemu pozostawiając swobodny osąd. Niektóre sporne kwestie odkłada się teraz do soboru. Znacznie 
lepiej byłoby sprawy takie odłożyć aż do czasu, gdy wszelkie parabole i zagadki już znikną, a my 
będziemy patrzeć w oblicze Boga”. Cyt. za: J. Huizinga, Erazm…, dz. cyt., s. 162.

24 J.S. Pasierb, Miasto na górze, dz. cyt., s. 21.
25 Tamże, s. 22.
26 Zob. na ten temat m.in. P. Koprowski, Muzyczność i metafizyczność poezji Janusza Stanisława 

Pasierba, „Kresy” 2009, nr 4, s. 218–224.
27 J.S. Pasierb, Człowiek i jego świat…, dz. cyt., s. 5.
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To w czasach renesansu narodził się, zdaniem Pasierba, pogląd, iż człowiek 
został stworzony przez Boga jako istota szczególna, w pewnym sensie jak gdy-
by „niewykończona”. W związku z tym niezwykle ważnym zadaniem jednost-
ki ludzkiej jest dokonanie na sobie samej ostatecznego „wykończenia” czy też 
określenia. Innymi słowy, dokonać tego można zarówno na drodze tzw. twór-
czości uzewnętrznionej, a więc wtedy, kiedy powstaną określone dzieła rąk 
ludzkich, jak i twórczości wewnętrznej, której istota sprowadza się do upodob-
nienia się człowieka do Boga, do kontemplacji religijno-filozoficznej owocu-
jącej przemianą duchową. W przeświadczeniu Pasierba na uwagę zasługują 
również relacje Bóg–człowiek, widziane oczyma renesansowych humanistów. 
Zdaniem tych ostatnich, jednostka ludzka skupia w sobie, podobnie jak Stwór-
ca, całość świata, czyli całość bytów. Między obydwoma podmiotami zachodzi 
przeto analogia. Zespolenie wszystkich bytów w człowieku (m.in. takich jak po-
znanie zmysłowe, poznanie intelektualne), podczas gdy wszystkie doskonałości 
świata znajdują się w Bogu, niejako zwielokrotnia potencjalność istoty ludzkiej, 
jeśli zważyć, że ta ostatnia, dzięki swemu niezdeterminowaniu całkowicie wol-
na, może jako cel swego życia doczesnego wybrać m.in. dążenie do zawartych 
w Absolucie doskonałości.

Autor Miasta na górze zwrócił również uwagę na to, że w dobie renesansu 
zaczęto w szczególny sposób akcentować aktywność człowieka jako niezwykle 
ważną część i znaczący przejaw jego godności. Dostrzegł, iż była ona wów-
czas nie tylko wysoko ceniona, ale niejednokrotnie wręcz przeciwstawiana jako 
wartość wyższa kontemplacji o charakterze biernym. Nawet jednak przez tych 
twórców odrodzeniowych – dodawał Pasierb – którzy nie przeciwstawiali ak-
tywności kontemplacji, uważając obydwie „formuły” za wzajemnie się uzupeł-
niające, jednostka ludzka była sławiona jako istota aktywna. Ów wątek łączy się, 
zdaniem autora Miasta na górze, z charakterystycznym dla renesansu pragnieniem 
sławy i nieśmiertelności, uzyskanej w nieprzerwanej pamięci pokoleń przecho-
wywanej przez historię. Jego zdaniem, w dobie renesansu mamy w efekcie do 
czynienia ze swoistą gloryfikacją wyjątkowego statusu istoty ludzkiej. Nie ozna-
cza to jednak, iż dokonano wówczas deifikacji człowieka. W przekonaniu Pa-
sierba, ówczesnym twórcom towarzyszył w ich poszukiwaniach i działalności 
Mikołaj z Kuzy, stojący na stanowisku, że „człowiek jest Bogiem, ale ponieważ 
jest człowiekiem, nie jest Bogiem absolutnym. Jest więc Bogiem ludzkim”28. 
Warto również dodać, że przytoczone słowa XV-wiecznego włoskiego filozo-
fa polski myśliciel uczynił mottem swojej pracy poświęconej sztuce religijnej 
renesansu. Nie wydaje się, by był to przypadek. Czyniąc tak, Pasierb dał wyraz 
własnej potrzebie ideowej, zbieżnej w określonym stopniu z przekonaniami re-

28 Cyt. za: tamże, s. 4.
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nesansowych humanistów. Uważał on, podobnie jak ci ostatni, iż wykazujący 
się aktywnością, kształtujący siebie i swoje otoczenie, odpowiedzialny, obda-
rzony przez Stwórcę wolną wolą człowiek zbliża się do natury boskiej.

Pasierb jako twórca i naukowiec dokonywał afirmacji renesansu, jego świa-
topoglądowego optymizmu oraz relacji Bóg–człowiek i człowiek–świat. Tego 
rodzaju „zabieg” byłby niezwykle trudny lub zgoła niemożliwy do przepro-
wadzenia bez wyzyskania sztafażu o proweniencji chrześcijańskiej. W efekcie 
zostało przez myśliciela „schrystianizowane” wszystko to, co w obrębie szero-
ko rozumianego renesansu europejskiego miało charakter „neopoganizujący”. 
Można się w tym miejscu zastanawiać, z czego to wynika. Nie należy rozpa-
trywać owej „metodologii” badawczej w kontekście przynależności Pasierba 
do stanu kapłańskiego czy też jego indywidualnej wiary. Jest ona raczej następ-
stwem stosunku myśliciela do antyku. Ten ostatni zajmuje bardzo mało miej-
sca w jego dziełach: zarówno naukowych, jak i eseistycznych oraz poetyckich. 
Pasierb w istocie jedynie „prześlizguje się” po imionach autorów klasycznych 
– właściwie poza Platonem są one nieobecne w spuściźnie polskiego humani-
sty. Jest to wielce zastanawiające w kontekście edukacji Pasierba przed wstą-
pieniem do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie (1947). Znał on 
już wówczas na tyle dobrze łacinę, iż zdolny był czytać w tym języku brewiarz. 
Była to w dużej mierze zasługa ojca przyszłego poety. Jan Kanty Pasierb, filolog 
klasyczny, bardzo szybko wprowadził swego syna w świat kultury antycznej29. 
Tymczasem autor Człowieka i jego świata w sztuce religijnej renesansu jako doj-
rzały badacz i myśliciel w pewnym sensie odcina się od tego ostatniego. Czynił 
tak być może dlatego, że wyraźnie odróżniał to, co pierwotne, od tego, co od-
rodzone. Innymi słowy: antyk był dlań czymś diametralnie innym niż renesans, 
podczas którego doszło również do swoistego odrodzenia określonych idei oraz 
wątków myśli starożytnej.

Wydaje się, że starożytność w swoisty sposób frapowała Pasierba w związku 
z nadzieją na odkrycie nowych świadectw rzucających światło na źródła kultu-
ry europejskiej. Epoka ta była mu natomiast obca w kontekście jego własnych 
refleksji i przemyśleń o charakterze światopoglądowym. W związku z tym nie 
mogły, jak można przypuszczać, nie budzić jego zainteresowania i zarazem 
sympatii działania i wysiłek myślowy tych ludzi nauki, sztuki, filozofii i litera-
tury pięknej, którzy, pragnąc uchwycić w maksymalnym stopniu zobiektywi-
zowaną istotę i specyfikę antyku, przyczynili się do zainicjowania, a następnie 
spotęgowania procesu załamywania się uproszczonej wizji cywilizacji grecko-
-rzymskiej jako ze wszech miar optymistycznej, naznaczonej ładem, harmonią 
i intelektualizmem, afirmującej świetlistość i porządek świata. Pasierb nie myślał 

29 M. Wilczek, Ksiądz Janusz Pasierb. Szkic do portretu, Pelplin 2013, s. 9.
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o starożytności jako o Złotym Wieku ludzkiej myśli oraz nie przeciwstawiał tej 
epoki, jako rzekomo „jaśniejszej”, średniowieczu. Polski twórca był raczej zwo-
lennikiem tezy o ciągłości tradycji antycznej, o „wchłonięciu” jej przez chrze-
ścijaństwo. Owa tradycja „rozbłyskiwała w kolejnych renesansach wczesnego 
i pełnego średniowiecza”30. Pierwszy prerenesans był ściśle związany z działal-
nością szkoły w Chartres w pierwszej połowie XII wieku. „Szkoła z Chartres (…) 
stanowiła (…) wyraźną antycypację nowożytnego humanizmu. Podstawowym 
autorytetem był tu Platon, zresztą w recepcji Boecjusza i Makrobiusza; z dzieł 
oryginalnych Platona znano tylko fragment »Timaiosa« w przekładzie Chalci-
diusza”31. Kolejny prerenesans zaczął, zdaniem Pasierba, krystalizować się na 
przełomie XIV i XV wieku we Florencji. Wiązał się on m.in. z działalnością zwo-
lenników neoplatonizmu: Georgiosa Gemistosa Plethona, autora dzieła o Róż-
nicach między Platonem a Arystotelesem, oraz Marsiliusa Ficina, który kierował 
medycejską Akademią Platońską. Jedną z najistotniejszych cech florentczyków 
była – w przekonaniu myśliciela – „religijna eksploracja źródeł starożytnych”, 
traktowanie dawnych tekstów w kategoriach „ukrytych prawd”, możliwych do 
odkrycia „po przekroczeniu granic naiwnej ortodoksji”32. Elementy prerenesan-
su dostrzec można nie tylko w Italii, lecz również w Niemczech. Wspomnieć 
w tym kontekście należy zwłaszcza o mistyce reńskiej XIV wieku, reprezento-
wanej zwłaszcza przez Dietricha z Freiburgu, Mikołaja ze Strassburga i Mistrza 
Eckharta, stojącej w opozycji do intelektualizmu dominującego na uniwersyte-
tach33. Kiedy, zdaniem Pasierba, humaniści zarówno wczesnego i pełnego śre-
dniowiecza, jak i doby „właściwego” odrodzenia „szukali starożytności, to po to, 
by odnajdywać w niej prawdziwą twarz współczesności, kiedy szukali pogań-
stwa, to po to, by odkrywać nieznane dotychczas, starsze i tajemnicze oblicze 
chrześcijaństwa”34.

Ścisłe zespolenie epoki starożytnej z chrześcijaństwem, konstatacja, iż 
znaczna część dzieł z zakresu kultury duchowej antyku została przez europej-
skich humanistów nie tylko uznana „za metaforę życia moralnego i symbolikę 
uniwersalną, ale [również] za antycypację życia chrześcijańskiego”35, nie musia-
ła oznaczać – i w przypadku Pasierba nie oznaczała – gloryfikacji czasów an-
tycznych. Te ostatnie w przeświadczeniu polskiego myśliciela były ze względu 
na dominujący wówczas antropologiczny pesymizm jakościowo diametralnie 
różne od epoki renesansu. Renesans to – wedle Pasierba – o wiele bardziej do-
skonała od antyku struktura cywilizacyjno-duchowa, bo naznaczona głęboko, 
30 J.S. Pasierb, Człowiek i jego świat…, dz. cyt., s. 38.
31 Tamże, s. 34–35.
32 Tamże, s. 37.
33 Tamże, s. 42.
34 Tamże, s. 38.
35 Tamże.
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na różne sposoby chrześcijaństwem i bogatsza o doświadczenia średniowiecza 
(„lepsza” jednakże od wieków średnich, bo dostrzegająca konieczność zdystan-
sowania się wobec przynajmniej niektórych idei o proweniencji starożytnej 
oraz preferująca „wędrówkę” od tego, co ludzkie, ku temu, co boskie). „Sztuka 
renesansu włoskiego zafascynowana była tematem i ideą człowieka oraz sprawą 
jego doczesnych losów i wiecznych przeznaczeń. Współczesna jej sztuka »je-
sieni średniowiecza« oczarowana była raczej urodą rzeczy stworzonych przez 
człowieka, stanowiących jego ekonomicznie i społecznie określony świat. Obie 
miały ambicję łączenia spraw boskich i ludzkich. O ile jednak na Północy było 
to jeszcze średniowieczne zniżanie pierwszych ku poziomowi drugich, na Po-
łudniu oznaczało wznoszenie drugich ku poziomowi pierwszych, w przeświad-
czeniu?, w przeczuciu?, że wszystko, co na świecie ma być Boże, musi wpierw 
stać się w całej pełni ludzkie”36.

Pasierb, mimo iż nie był autorem szczegółowych rozważań na temat anty-
ku, bardzo rzadko odwoływał się bezpośrednio do twórców, filozofów antycz-
nych, ani nie podał podobieństw i różnic w postrzeganiu rzeczywistości przez 
Greków i Rzymian, może być zaliczony do grona zwolenników demitologizo-
wania starożytności37. Charakterystyczna dla ludzi antyku ciekawość świata, 
chęć poznawania rzeczy nowych, nie rekompensowała – w jego przeświadcze-
niu – „strat” z tytułu pogarszającej się wówczas moralnej kondycji człowieka. 
Dla starożytnych Greków – dodaje Zygmunt Kubiak – człowieczeństwo było 
ograniczeniem, a nie powodem do dumy. Godzili się oni z byciem ludźmi, nie 
mając zamiaru przekraczać granicy ludzko-boskiej. Nie może bowiem wycho-
dzić poza określone ramy ktoś, kto jest zły, kto został ulepiony z ziemi, w któ-
rą wsiąkła domieszka krwi złych bogów – gigantów. Zło jest immanentną cechą 
jednostki ludzkiej i z tego względu ta ostatnia nierzadko zadaje pytanie: Co po-

36 Tamże, s. 126.
37 Jednym z pierwszych twórców europejskich opowiadających się za demitologizacją starożytności 

był Fryderyk Nietzsche. W Narodzinach tragedii filozof niemiecki wskazał na będące znaczącym 
wyróżnikiem czasów starożytnych głębokie, wewnętrzne rozdarcie, którego następstwem jest nie 
tylko ponury fatalizm, ale również bezsilna, tragiczna w swojej wymowie rozpacz. Grecy podjęli 
co prawda, zdaniem Nietzschego, próbę przezwyciężenia tego stanu rzeczy, tworząc filozofię, ale 
zaaplikowana za sprawą tej ostatniej swoista terapia antydepresyjna przyniosła tylko częściową poprawę 
samopoczucia. Ich instynkt samozachowawczy z jednej strony wzmacniały egzystencjalne treści 
zawarte w dziełach filozoficznych, z drugiej jednak – nieustannie osłabiały pesymistyczne wrażenia 
wypływające z obserwacji splątanych, nierzadko złośliwie, losów bohaterów literackich, zwłaszcza 
bohaterów tragedii. Prawdziwy ratunek przed rozpaczą i lękiem można jednak – wedle Nietzschego – 
odnaleźć gdzie indziej. Można odnaleźć go w zakamarkach ludzkiej duszy, a więc tam, gdzie wszelkiego 
rodzaju „zło” się rodzi. W duszy znajduje się pierwotna siła, pozwalająca człowiekowi odrzucić 
pocieszenie o charakterze cząstkowym i kroczyć – z podniesioną głową – przeciwko „ciemności”. 
Wewnętrzna dynamika kultury starożytnej jest w związku z tym generowana przez walkę. Myślący 
Grek był ściśle „zespolony” zarówno ze Światłem, jak i z Ciemnością, a więc jawił się jako struktura 
złożona; F. Nietzsche, Narodziny tragedii, tłum. G. Sowiński, Kraków 2011.
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radzę na to, że jestem człowiekiem?38. W związku z tak zarysowanym proble-
mem człowieczeństwa problematyczne są też relacje ludzi z bogami. Bogowie, 
zdecydowanie różniący się od istot ziemskich, niemający dylematów dotyczą-
cych swojego statusu, nie są w żadnym przypadku zobowiązani do troski i od-
powiedzialności za człowieka, nawet jeśli to za ich sprawą bądź przyzwoleniem 
jednostkę ludzką dosięgnęło określone zło, spotkało nieszczęście lub niepowo-
dzenie. Ludzie nie powinni liczyć na pomoc i wsparcie ze strony bogów, mogą 
jedynie pokornie prosić ich o zmianę zamiarów, decyzji39.

Swoistym przyczynkiem do Pasierbowego postrzegania istoty i specyfiki an-
tycznego, przedchrześcijańskiego chrześcijaństwa jest również wiersz Ikar, któ-
ry warto przytoczyć w całości:

Ikar
to się nie mogło udać
skrzydlaty miał być Hermes
i są do dziś anioły

Ikar
pomiędzy płomieniem a wodą
labiryntem i wolnością
która bywa poślubiona śmierci

rozkrzyżowany w powietrzu
Ikar nagle doświadcza
jak niebezpieczne dla ludzi
są żywioły
jak trudną tajemnicą
dystans

Ikar
nieosiągalne życie
nasze
wniebowstąpienia
nasze
roztrzaskania40.

Autorowi tego utworu nie przyświecała – a na pewno nie w głównej mie-
rze – chęć przybliżenia znanego, niezwykle popularnego w kulturze europej-
skiej mitu. Postać Ikara stała się dlań jedynie pretekstem do podjęcia refleksji 
na temat losu ludzkiego. Syn Dedala, odważny, dążący do przekroczenia okre-

38 Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997, strony rozrzucone; tenże, Literatura Greków 
i Rzymian, Warszawa 1999, s. 202–203.

39 Zob. m.in. Liryka starożytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz, Warszawa–Poznań 1996, s. 279.
40 J.S. Pasierb, Liturgia serca, wybór, wstęp i oprac. J. Sochoń, Warszawa 2002, s. 449.
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ślonych ograniczeń młodzieniec, wzleciał zbyt blisko słońca i w efekcie poniósł 
śmierć. Uczynił tak „uniesiony zachwytem nad potęgą wynalazku”41 – skrzy-
deł, dzięki którym mógł latać. Zakończyło się to jednak tragicznie: upadek Ika-
ra był karą „za chęć przekroczenia wyznaczonej człowiekowi granicy”42, za to, 
iż pragnął poprawić „naturę” ludzką. Pasierb podkreśla, że przedsięwzięcie to 
nie mogło się udać. Od początku skazane na niepowodzenie było bowiem coś, 
co miało prowadzić do wyjścia poza ramy określonej koncepcji osoby ludzkiej, 
koncepcji uwypuklającej swoiste „zawieszenie” człowieka między Ziemią, bę-
dącą doczesnym domem, a niebem, z którego pochodzi tchnienie życia – dar 
prawdziwej nieśmiertelności. Owo bycie „pomiędzy” oznacza istnienie relacji 
Bóg-Ojciec – człowiek-dziecko Boże. Zgoła odmiennie rzecz przedstawiała się 
w przypadku Ikara. Jego lot w wierszu Pasierba był lotem samotnym, nie to-
warzyszył mu, nie wspierał go wskazujący drogę Ojciec. Młodzieniec nie miał 
przeto – wedle poety – żadnego punktu odniesienia i poczucia bezpieczeństwa. 
Jego „dzieło” było naznaczone głębokim tragizmem, który ani nie został zredu-
kowany, ani też nagrodzony. Wzbicie się przez Ikara ponad morze, lot ku słońcu 
rodził raczej lęk niż radość i poczucie samorealizacji. „Rozkrzyżowany w po-
wietrzu” syn Dedala zdaje się przypominać ukrzyżowanego Chrystusa. Ten 
ostatni mógł jednak w momencie wielkiej próby siły woli i charakteru zwró-
cić się do Boga, podczas gdy Ikar był takiej możliwości pozbawiony. W utworze 
Pasierba młodzieniec ma świadomość tego stanu rzeczy. Wie, „jak trudną ta-
jemnicą dystans”, a więc zachowanie harmonijnej równowagi, bycie „pomiędzy”. 
Brak „dystansu” owocuje postrzeganiem świata jako zewnętrznego, obcego, za-
stygłego w formach, niebędącego nawet odległą manifestacją lub odbiciem Ab-
solutu. Energia, kreatywność, wolność, a nawet „prawdziwe” istnienie stają się 
wówczas abstrakcjami oddzielonymi zarówno od Boga, jak i od realnej rzeczy-
wistości. W ten sposób „odbóstwione” zostaje także człowieczeństwo: może 
być ono postrzegane jedynie jako część „przedmiotowego” świata. Człowiek, 
niepozbawiony umiejętności twórczych, ale niemający oparcia w Ojcu, prefe-
ruje takie widzenie światoobrazu, które sprowadza się do postrzegania poprzez 
sieć rozłącznych przeciwieństw, jakości i pozornie wykluczających się alterna-
tyw. Te ostatnie zaś konstytuowane są tak, iż jeden ich człon jest „dobry”, drugi 
zaś raczej „zły”, np. wolność – labirynt, wniebowstąpienia – roztrzaskania, pło-
mień – woda. Następuje zawężenie pola życiowego jednostki ludzkiej, utrata jej 
istnieniowej spontaniczności. Człowiek zostaje „obciążony” świadomością nie-
skończonych ciągów złożonych racji i aspektów. W owej „mnogości” gubi swo-
ją wyjątkowość, w pewnym sensie umiera. Trzeba w związku z tym – zdaje się 
41 J. Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa 1979, s. 219.
42 Jestem wyznawcą starożytności. Rozmowa z prof. Aleksandrem Krawczukiem, w: J. Ciechanowicz, 

Medea i czereśnie. Rozmowy o starożytności, Warszawa 1994, s. 253.
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mówić Pasierb – poszukiwać autentycznie pełnego człowieczeństwa w sferze 
„pomiędzy”, w równowadze, która pozwala spoglądać wnikliwie na wszystko, co 
angażuje nasze zmysły i emocje, nas samych. 

Owo bycie „pomiędzy”, a więc z dystansem, nie oznacza jednak i nie po-
winno oznaczać egzystencji o charakterze biernym, będącej ucieczką przed de-
cyzjami czy też czynami. Jest ono raczej niezbędnym warunkiem przybliżenia 
„nieosiągalnego”, który to cel zostaje z powodzeniem osiągnięty. „Usytuowanie” 
w ziemskiej rzeczywistości metafizycznego spoiwa sprawia, że nie są nam nie-
dostępne „wniebowstąpienia”. Innymi słowy, między realnym światem a czło-
wiekiem nie sposób „przerzucić” pomostu innego niż eschatologiczny: dopiero 
gdy jednostka niechcąca iść drogą „pomiędzy” zrozumie potrzebę powrotu 
do jedności i harmonii z Absolutem, wtedy rzeczywistość przestanie mieć dla 
niej charakter „przedmiotowy”. Myśl Pasierba można plastycznie oddać, przy-
wołując polecenie, jakie Dedal dał Ikarowi, zanim ów wzniósł się ponad zie-
mię: „Trzymaj się mnie – (…) – nie szukaj własnej drogi!”43. Nieszukanie przez 
człowieka „własnej drogi” i „trzymanie się” Stwórcy w żaden sposób nie depre-
cjonuje, zdaniem autora Ikara, osoby ludzkiej, nie ogranicza, nie pozbawia ory-
ginalności.

Humanizm renesansowy stanowił – w przeciwieństwie do greckiego an-
tropocentryzmu czasów starożytnych – afirmację pełnego, bogatego człowie-
czeństwa, w które wpisane jest przeświadczenie, iż jednostka ludzka została 
stworzona na obraz i podobieństwo Jedynego Boga, oraz „nauka” o wypływa-
jących z tego tytułu konsekwencjach. Ta myśl przyświecała zarówno Pasierbo-
wi-poecie, jak i Pasierbowi-uczonemu. To ze względu na nią, jak się wydaje, 
pozostał on obojętny wobec wypowiedzi tych twórców antycznych, którzy eks-
ponowali wielkość człowieka, łącząc ją jednakże z boskością emanującą od… 
panteonu bóstw pogańskich. Niezwykle charakterystyczne pod tym względem 
są chociażby następujące słowa Apulejusza: „jakże wielkim cudem jest człowiek, 
stworzenie godne najwyższej czci i chwały. On bowiem przemienia się w natu-
rę boską, stając się niemal bogiem (…); on gardzi tą swoją częścią, która jest 
ludzkiej natury, zawierzywszy boskości swojej drugiej części. W jak trafny spo-
sób została zmieszana natura ludzka! Człowiek złączony jest z bogami bosko-
ścią pokrewną ich boskości. (…) Wszystkie pozostałe istoty, z którymi czuje się 
związany mocą boskiego rozporządzenia, przywiązuje do siebie więzami miło-
ści. Patrzy w niebo. Tak oto człowiek znajduje się w najszczęśliwszym miejscu 
pośrednim – aby kochał istoty, które znajdują się poniżej jego, a sam był kocha-
ny przez te, które są powyżej. Uprawia ziemię, dzięki swej energii przenika do 
różnych żywiołów. Przenikliwością swego umysłu zagłębia się w najciemniejsze 

43 R. Graves, Mity greckie, tłum. H. Krzeczkowski, Warszawa 1982, s. 271.
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otchłanie mórz. Wszystko przed nim staje otworem, nawet niebo nie wydaje 
mu się za wysokie, bo odmierza je jakby z najbliższego sąsiedztwa przenikli-
wą mocą swego ducha”44. Obca była Pasierbowi myśl, iż człowiek, jeśli wznie-
sie swój umysł ponad marność rzeczywistości materialnej, może kontaktować 
się z bóstwami i uczestniczyć w ich życiu. Tylko Bóg-Stwórca nie pozostawił – 
wedle myśliciela – żadnej osoby ludzkiej na pastwę biologicznych, kulturowych 
i innych zagrożeń. Nieustannie pomaga jej podejmować wysiłek przezwycięża-
nia ułomności istnienia, swoistej „niedogodności narodzin”45. Człowiek, pozo-
stając tym samym w stałej relacji z Absolutem, dowartościowuje, rozwija swoją 
naturę, nie gardząc nią i nie pragnąc jej unicestwić, jak to miało miejsce w przy-
padku osoby „zespolonej” z pogańskimi bóstwami. Autor Czasu otwartego pod-
kreślał ponadto, że pojmowanie tego, co boskie, jako „niewzruszone”, nie jest 
zasadne. Boża rzeczywistość bowiem to rzeczywistość istotowo dynamiczna, 
dostępna człowiekowi nie tylko w następstwie „pracy”, jaką wykona jego prze-
nikliwy umysł.

Starożytni myśliciele nie byli dla Pasierba mistrzami sztuki bycia ludźmi. Ci 
ostatni nie dążą bowiem do tego, by stać się „panami samych siebie”. Nie pragną 
być zdobywcami w stosunku do otaczającej ich rzeczywistości, narzucającymi 
jej własny sposób bycia. Mistrzowie sztuki bycia ludźmi są osobami łączącymi 
walory intelektualne z duchowymi, pasję z zaangażowaniem, dążenie do obiek-
tywizmu z łagodnością, wyrozumiałością w odniesieniu do innych. „O Erazmie 
Rotterdamski – woła Pasierb – jesteś i pozostaniesz niekanonizowanym pa-
tronem chrześcijańskich humanistów, a też i pocieszającym dowodem, że nie 
wszystko, co mądre i łagodne, jest skazane na przegraną”46. Życiowego dzieła 
tego holenderskiego mistrza sztuki bycia człowiekiem nie zdołały – wedle pol-
skiego myśliciela – podważyć czy też zakwestionować w ciągu wieków „siły cza-
su, tyrania władzy ziemskiej i potęga ciemności”47.

44 Apulejusz, O Bogu Sokratesa i inne pisma, tłum. K. Pawłowski, Warszawa 2002, s. 178.
45 Por. E. Cioran, O niedogodności narodzin, tłum. I. Kania, Kraków 1996.
46 J.S. Pasierb, Miasto na górze, dz. cyt., s. 24.
47 Tamże.
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Summary

Human image in Desiderius Erasmus Roterodamus philosophy. 
Reflections of Janusz Stanislav Pasierb

The article presents selected reflections of Janusz Stanislav Pasierb (1929–
1993), a contemporary Polish poet, thinker and a Catholic priest, who analyses 
of the concept of man, created by Desiderius Erasmus Roterodamus. It’s un-
derstood as a goal of active development of every individual human and every 
social community, among which the individual human realizes various predi-
spositions contained in itself. It doesn’t mean that we should understand huma-
nity as a gathering of features, which have to differ human species from other 
representatives of natural world; it’s rather a task, realization of which takes pla-
ce in historical process, but not without human liberty’s contribution. Accor-
ding to Erasmus, a man has a liberty of choice between good and evil, thus he 
can realize his own humanity in harmonious way or he can realize its caricatu-
re. The idea of humanity contains certain threads of theological and philoso-
phical tradition, for example the conception of man as a view of God. However 
Erasmus emphasized the stage character of human being, who is never finished, 
but is still becoming a man.

 Piotr Koprowski – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytu-
cie Historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, historyk 
idei, autor licznych artykułów i książek.
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Z racji istnienia zaledwie kilku fragmentarycznych opracowań, oryginalno-
ści, która wyraża się w ścisłym powiązaniu zagadnień moralnych, teologicznych, 
filozoficznych i antropologicznych, oraz braku całościowego i szczegółowego 
ujęcia, myśl moralna św. Anzelma1 budzi wciąż żywe zainteresowanie. Niniejszy 
artykuł poświęcony jest myśli moralnej średniowiecznego biskupa Canterbury, 
a ściślej dotyczy wąskiego wycinka z zakresu teologii moralnej fundamentalnej 
i antropologii, jakim jest wpływ woli ludzkiej na moralne działanie. Obszerność 
analiz dotyczących woli, która przejawia się w takich aspektach, jak istota, po-
chodzenie, rodzaje, podział, nie jest jedynym powodem spojrzenia na tę władzę 
pod kątem jej wpływu na moralne działanie. Inny powód takiego spojrzenia wy-
nika nie tylko ze znaczenia tego zagadnienia dla teologii moralnej fundamental-
nej, ale również z obecności problematyki moralnej w pismach Anzelma, która 
zadziwia przemyślaną i zwartą strukturą. Ten średniowieczny myśliciel, który 
uchodzi raczej za filozofa i teologa, wyróżnia się nie tylko głębią i przenikliwo-
ścią spojrzenia na kwestie dotyczące postępowania człowieka, grzechu i zła, ale 

1 Krótkiego opracowania myśli moralnej św. Anzelma dokonali: R. Allers, Anselm von Canterbury. 
Leben, Lehre, Werke, Wien 1936, s. 102–121; G. Sadler, Freedom, Inclinations of the Will, and Virtue 
in Anselm’s Moral Theory, „Proceedings of the American Catholic Philosophical Association”, t. 81 
(2007) [wyd. 2008], s. 91–108; G. Sadler, What Kind of Moral Theory Does St. Anselm Hold, http//
felicianethics.files.wordpress.com/2012/04/what-kind-of-moral-theory-does-anselm-hold.pdf 
(dostęp: 23 maja 2014); M. Brown, Augustine and Anselm on the Essence of Moral Responsibility, „The 
Saint Anselm Journal” 4.2. (wiosna 2007), s. 1–10; A. Karaś, Św. Anzelma z Canterbury ontologiczno-
teologiczny system moralności, „Studia Redemptorystowskie” 11 (2013), s. 69–81.
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również jasnością i trafnością ich wyjaśniania za pomocą szeroko rozbudowa-
nej koncepcji woli. Ta jego koncepcja pozwala widzieć nie tylko samego czło-
wieka jako istotę rozumną i wolną, ale również jego moralne działanie i moralną 
odpowiedzialność za swoje czyny przed sobą samym, drugim człowiekiem oraz 
Bogiem.

Takie ujęcie aktu moralnego odbiega od tomistycznego i współczesnego 
sposobu przedstawiania go, w których eksponuje się wzajemny, ścisły i niero-
zerwalny związek pomiędzy rozumem i wolą2. Słowa „wola” w tytule w żadnym 
wypadku nie należy jednak łączyć z jakąkolwiek degradacją rozumu lub jego 
nieobecnością w moralnym działaniu w myśli św. Anzelma. Wręcz przeciwnie, 
rozum w jego koncepcji aktu moralnego stanowi równie ważny fundament co 
wola3. Również rozumowi w kontekście moralności należałoby poświęcić po-
dobny artykuł, chociażby z tego względu, że Anzelm, mówiąc o woli człowieka, 
ma na myśli zawsze istotę rozumną. Ponadto prawość woli, jak twierdzi, wynika 
z zachowania tego, co rozum uznał (osądził) za prawdę. Widać więc wyraźnie, 
że związek pomiędzy rozumem i wolą, pomiędzy poznaniem prawdy i działa-
niem sprawiedliwym, w którym wola zachowuje prawość ze względu na nią 
samą, jest nierozerwalny. Akt (czyn) moralnie dobry opiera się na fundamencie 
prawości rozumu i woli, czyli na poznaniu i działaniu. Akt moralnie zły zacho-
dzi wówczas, gdy rozum nie ujmuje prawdy lub wola nie dąży do dobra ujętego 
rozumem i do zachowania prawości ze względu na samą prawdę4. Owa oczywi-

2 Tomistycznego, a zarazem współczesnego ujęcia aktu moralnego dokonuje np. Mieczysław Krąpiec, 
por. A. Karaś, Struktura aktu moralnego w ujęciu Mieczysława Krąpca, „Studia Philosophiae 
Christianae” 47 (2011), nr 2, s. 157–173.

3 Por. S. Bafia, Ratio w strukturze duszy ludzkiej według „CDH” św. Anzelma z Canterbury, w: Owoce 
trwania, red. S. Kozakiewicz, Olsztyn 2004, s. 19–28; por. tenże, Antropologia w Cur Deus Homo 
św. Anzelma z Canterbury, w: Saint Anselm. Bishop and Thinker. Papers Read at a Conference Held 
in the Catholic University of Lublin on 24–26 September 1996, red. R. Majeran, E.I. Zieliński, Lublin 
1999, s. 274; por. A. Karaś, Św. Anzelma z Canterbury ontologiczno-teologiczny system moralności, 
dz. cyt., s. 70–71.

4 Św. Anzelm z Canterbury, O prawdzie. O wolności woli. O upadku diabła, tłum. A. Stefańczyk, Kęty 
2011, IX–XIII, s. 83n. W kontekście roli rozumu i woli w akcie moralnym warto nadmienić, że św. 
Anzelm twórczo wykorzystał w swojej myśli filozoficzno-teologicznej wiele idei św. Augustyna. Do 
tego dziedzictwa biskupa Hippony należą m.in. idea Bożej sprawiedliwości i prawości, które są odbite 
w stworzeniu, określenie prawdy jako prawości ujmowanej tylko przez umysł oraz sprawiedliwości 
jako prawego porządku rzeczy czynionego przez wolę. Zarówno prawdę, jak i sprawiedliwość Anzelm 
łączy z prawością (rectitudo): „Truth and justice, then, are species of rectitude. When perceived, 
it is called truth; when willed, it is called justice”; T. Gwozdz, Anselm’s Theory of Freedom, „The 
Saint Anselm Journal” 7.1 (jesień 2009), s. 64. W dalszej części artykułu używane będą następujące 
skróty dzieł św. Anzelma: DLA (De libertate arbitrii – O wolności woli); DCD (De casu diaboli – 
O upadku diabła); DC (De Concordia praesctientiae et praedestinationis et gratiae dei cum libero 
arbitrio); CDH (Cur Deus homo); DV (De veritate). W przypisach za skrótem danego dzieła podany 
został rozdział oraz strony polskiego i łacińskiego wydania. W artykule korzystam z następujących 
wydań: 1) polskie: św. Anzelm z Canterbury, O prawdzie. O wolności woli. O upadku diabła, tłum. A. 
Stefańczyk, Kęty 2011; tenże, O wcieleniu. Wybór pism, tłum. A. Rosłan, Poznań 2006; 2) łacińskie: 
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stość nierozerwalnego związku rozumu z wolą z pewnością leży również u pod-
staw tego, że sam Anzelm i jego komentatorzy określają wolę jako „rozumną 
wolę”5. Widać zatem, że wyeksponowanie w tytule udziału woli w moralnym 
działaniu w żaden sposób nie sugeruje degradacji rozumu, lecz wynika przede 
wszystkim ze specyfiki jej rozumienia oraz z faktycznej i obszernej analizy tej 
władzy w wielu pismach Świętego. Nie przez przypadek bowiem uchodzi on za 
pierwszego z chrześcijańskich filozofów, który dokonał gruntownej analizy woli 
i wolności człowieka6. Taki tytuł zatem bliższy jest całokształtowi jego dzieła 
i używanej przez niego terminologii. 

W celu realizacji niniejszego tematu, czyli wskazania wpływu woli na mo-
ralne działanie, w pierwszej kolejności przedstawiona zostanie krótka charak-
terystyka tej władzy w ujęciu św. Anzelma. W drugiej części artykułu znajdą się 
wnioski wskazujące na udział woli w moralnym działaniu człowieka. 

1. Wola ludzka jako narzędzie i używanie

Przystępując do analizy woli w myśli św. Anzelma, należy poczynić na wstę-
pie trzy niezbędne uwagi. Po pierwsze, w jego pismach, zwłaszcza w De liber-
tate arbitrii, spotyka się bardzo często dwa terminy: voluntas (wola) i libertas 
(wolność). Zasadniczo nie stwarzają one problemów z poprawnym przeło-
żeniem ich na język polski. Problem z właściwym tłumaczeniem, a zarazem 
z rozumieniem myśli Anzelma, pojawia się dopiero wtedy, gdy używa on ta-
kich wyrażeń, jak liberum arbitrium lub libertas arbitrii. Zasadniczo chodzi tu 
o „wolność woli”, a niekiedy o „wolny wybór” lub o „wolność wyboru”, ponieważ 
łaciński termin arbitrium (wyrok sędziowski, wolne zdanie, sąd), należy łączyć 
z procesem myślowym prowadzącym do ujęcia dobra w celu dążenia do niego 
oraz posiadania i miłowania go. Anzelmiańskie arbitrium zatem łączy w sobie 
akt myślenia intuicyjnego lub dyskursywnego, czyli działanie rozumu, oraz dys-
pozycję etyczną. Współdziałanie elementu rozumnego z pożądawczym skutku-
je aktem wyboru-sądu7. 

De Concordia praesctientiae et praedestinationis et gratiae dei cum libero arbitrio, w: S. Anselmi 
Cantuariensis Archiepiscopi Opera omnia, t. 1, red. F. Schmitt, Stuttgard–Bad Constatt 1968, s. 245–
288. De Concordia nie zostało jeszcze przetłumaczone na język polski, dostępne jest natomiast 
w języku angielskim: The Harmony of the Foreknowledge, the Predestination, and the Grace of God 
with Free Choice, w: Complete Philosophical and Theological Treatises of Anselm of Canterbury, tłum. 
J. Hopkins, H. Richardson, Minneapolis 2000, s. 531–574. 

5 Por. DLA, I wraz z przyp. nr 1, s. 114–115; por. M. Brown, Augustine and Anselm on the Essence…, 
dz. cyt., s. 1.

6 Por. K. Rogers, Anselm on Free Will and the (Possibly Fortunate) Fall, „The Saint Anselm Journal” 5.2. 
(wiosna 2008), s. 1.  Autorka powołuje się tu na swoją pracę: Anselm on Freedom, Oxford 2008.

7 Por. DLA, I wraz z przyp. nr 1, s. 114. 
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Po drugie, ilekroć pojawia się termin „wola”, należy ją rozumieć jako władzę ści-
śle współdziałającą z rozumem. Wola człowieka ma to do siebie, że jest wolą istoty 
rozumnej, a więc człowiek wyróżnia się rozumnością pożądania i działania8. 

Po trzecie, Anzelm, używając terminów „wola” i „wolność”, w znacznej mie-
rze jest spadkobiercą św. Augustyna, który jako pierwszy odróżnił je od siebie 
i wyjaśnił znaczenie tych pojęć9. Jeżeli chodzi o wolę, nie zauważa się u An-
zelma jakiejś radykalnej zmiany w stosunku do dziedzictwa św. Augustyna; 
ogólnie przyjmuje on poglądy na tę władzę biskupa Hippony. W przypadku 
wolności jednak wyraźnie odrzuca augustyńskie (również pelagiańskie) rozu-
mienie tego terminu. 

Po tych wstępnych uwagach można zatem przejść do charakteryzowania ludz-
kiej woli w myśli św. Anzelma. Jego poglądy na nią dojrzewały i krystalizowa-
ły się wraz z upływem czasu10. Widoczne to jest zasadniczo w dwóch książkach. 
W dziele De libertate arbitrii (O wolności woli) Anzelm wyróżnia dwa znaczenia 
terminu „wola”11, natomiast w póżniejszym De Concordia praesctientiae et pra-
edestinationis et gratiae dei cum libero arbitrio (O zgodności wiedzy uprzedniej, 
przeznaczenia i łaski Bożej z wolną wolą) pisze już o potrójnym jego znaczeniu12. 
Wskazując już nie tyle na krystalizację poglądów, ile na istotne treści odnoszące 
się do wolności i woli, należy również wymienić jeszcze trzecie dzieło Anzelma 
z tego zakresu, mianowicie De casu diaboli (O upadku diabła)13.

W De libertate arbitrii Anzelm wyróżnia w człowieku dwie wole: „wolę habi-
tualną” i „wolę aktualną”14. Wola habitualna jest władzą duszy. Człowiek zawsze 

8 Por. DLA, XIII, s. 159; por. CDH II, 1, s. 138–139. 
9 Dla biskupa Hippony wolność jest jakością woli, która umożliwia człowiekowi czynienie tego, co 

powinien czynić według woli Boga. Pierwotna wolność dana człowiekowi wraz ze stworzeniem 
była wolnością do czynienia dobra. Grzech pierworodny sprawił, że wola utraciła tę skłonność. 
Obecnie jest ona swoistym „przeciąganiem liny” pomiędzy tym, czego ona potrzebuje. a czego 
w rzeczywistości chce. Upadek sprawił, że człowiek utracił swoją pierwotną wolność i stał się bezsilny 
w wybieraniu dobra oraz odwrócił się od czynienia tego, co prawe (sprawiedliwe). Na skutek grzechu 
pierworodnego wolność jest przeżywana jako zdolność grzeszenia lub niegrzeszenia, a wola, będąc 
radykalnie odwrócona od swego pierwotnego przeznaczenia, znalazła się w potrzebie łaski. Łaska 
Boża była konieczna, by odbudować to, co zostało stracone, i uczynić człowieka na nowo zdolnym 
do wybierania dobra. Zdaniem Augustyna, konieczność łaski nie niszczy wolnej woli, lecz ją zmienia 
ze złej woli w dobrą. Por. T. Gwozdz, Anselm’s Theory of Freedom, dz. cyt., s. 63; Augustyn, De Libero 
arbitrio, III, 18, 52. 

10 G. Sadler, Freedom, Inclinations of the Will, and Virtue in Anselm’s Moral Theory, dz. cyt., s. 96–98.
11 DLA, VII. S. 143. 
12 Por. DC, III, 11, s. 279n.
13 Zwłaszcza rozdziały XIII i XIV.
14 Dla przejrzystości używam w artykule własnych określeń na wyrażenie rodzajów woli w ujęciu św. 

Anzelma. „Wolę jako narzędzie chcenia” (instrumentum volendi) określam wolą habitualną, natomiast 
„wolę jako używanie tego narzędzia”, zwaną również „wolą-dziełem tego narzędzia” (usus eiusdem 
instrumenti) określam wolą aktualną. Chociaż w opracowaniach myśli Anzelma dotyczących tego 
zagadnienia nie spotyka się takich zamienników, gdyż autorzy literatury przedmiotu pozostają wierni 
rozróżnieniom biskupa Canterbury, jednak czynią one wszelkie komentarze bardziej przejrzystymi 
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ją ma, również wtedy, gdy niczego nie chce, albo gdy śpi, a więc jest nieświa-
domy. Za jej pomocą kieruje on swoje chcenie na różne rzeczy, takie lub inne. 
Wola habitualna porusza również wszystkie organy ciała człowieka (np. ręce, 
nogi, język, wzrok, rozum itd.) oraz przedmioty zewnętrzne (np. długopis, sie-
kierę itd.). Dzięki niej możliwe są wszystkie chciane przez człowieka poruszenia 
i dążenia woli aktualnej, czyli poruszenia dobrowolne i świadome. Wola habi-
tualna porusza się sama dzięki posiadanym przez nią skłonnościom15, o któ-
rych będzie mowa w kolejnym punkcie. Ten rodzaj woli ma każda osoba ludzka 
przez fakt bycia człowiekiem, czyli istotą wolną i rozumną. 

Drugim rodzajem woli jest wola aktualna, zwana przez św. Anzelma: „wola 
jako używanie narzędzia chcenia”, czyli „wola jako używanie woli habitualnej”. 
Człowiek ma wolę aktualną nie zawsze – tylko wtedy, gdy świadomie czegoś chce 
i do czegoś się skłania. W tym wypadku aktualne chcenie jest używaniem woli 
habitualnej i na odwrót: używanie woli habitualnej jest aktualnym chceniem, któ-
re zachodzi wówczas, gdy człowiek myśli o tej rzeczy, której chce. Wola aktualna 
występuje w człowieku zawsze wtedy, gdy zachodzi świadome i konkretne chce-
nie, np. gdy ktoś mówi: „teraz chcę pisać”, „teraz chcę czytać” itd. Wola aktualna, 
w przeciwieństwie do habitualnej, nie występuje podczas snu16.

Wyróżniając w człowieku wolę habitualną i aktualną, których źródłem jest 
Bóg17, Anzlem twierdzi, że siła woli leży w tej pierwszej, czyli w woli habitual-
nej, ponieważ ma ona nieodłączną i niemożliwą do pokonania żadną inną mocą 
siłę, której człowiek używa w chceniu. Ta wola w żadnych okolicznościach nie 
porzuca tego, czego bardzo chce. Gdy otrzyma to, czego chce bardziej, natych-
miast odstępuje od tego, czego chce mniej. Natomiast wola aktualna dokonuje 
swojego dzieła, gdy czegoś chce. Jest ona mniej lub bardziej silna18. Dzięki woli 

oraz wydają się w krótkich słowach oddawać istotę jego rozróżnień. Wyrażenia „wola habitualna” 
i „wola aktualna” nawiązują do znanych określeń z dziedziny sumienia, czyli do sumienia habitualnego 
(synereza) i sumienia aktualnego (osąd). Pierwsze z nich jest trwałym i niezmiennym uzdolnieniem 
człowieka, natomiast drugie odnosi się do aktualnego osądu sumienia, czyli do funkcji sądzenia 
konkretnego czynu w kategorii dobry/zły. Należy jednak dodać, że chodzi tu o jedno i to samo 
sumienie. To nazewnictwo wydaje się dobrze korespondować z Anzelmowymi rodzajami woli i ich 
znaczeniem. W jego pismach chodzi również o jedną i tę samą wolę, będącą habitualnym, trwałym 
narzędziem chcenia, otrzymanym od Boga z racji bycia człowiekiem, które daje mu możność dążenia 
do dobra, oraz aktualnym (konkretnym) używaniem woli habitualnej, świadomie kierującym się 
ku dobru. 

15 Por. DC, III, 11, s. 279n. T. Gwozdz określa wolę w ujęciu Anzelma jako samoporuszające narzędzie 
(self-moving instrument), por. tenże, Anselm’s Theory of Freedom, dz. cyt., s. 71.

16 Por. DC, III, 11, s. 279n.
17 „Unde dici potest instrumentum se ipsum movens. Dico voluntatem instrumentum omnes 

voluntarios motus facere; sed si diligenter consideramus, ille verius dicitur facere omne quod facit 
natura, aut voluntas, qui facit naturam instrumentum volendi cum affectionibus sius, sine quibus 
idem instrumentum nihil facit”; DC III, 11, s. 284.

18 Por. DLA VII, s. 143n.
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aktualnej człowiek w danej chwili zmierza do osiągnięcia konkretnego dobra 
dla siebie, które służy aktualizacji własnego bytu.

2. Skłonności woli habitualnej

W napisanym pod koniec życia dziele De Concordia praesctientiae et prae- 
destinationis et gratiae dei cum libero arbitrio Aznelm pisze już o potrójnym 
znaczeniu słowa „wola”. Pierwszym znaczeniem jest „wola habitualna” (instru-
mentum volendi), drugim „skłonność woli habitualnej” (affectio instrumenti), 
a trzecim „wola aktualna” (usus eiusdem instrumenti)19. Ponieważ wola habitu-
alna i wola aktualna zostały już scharakteryzowane, możemy przejść do omó-
wienia skłonności woli habitualnej. Ten rodzaj woli Anzelm opisał dopiero 
w De Concordia. „Wola jako skłonność” pojawia się już w XIII i XIV rozdziale 
dzieła De casu diaboli, lecz w nieco innej formie. Anzelm pisze tam jeszcze nie 
o skłonnościach woli, lecz o dwóch jej rodzajach: woli szczęścia (voluntas be-
atitudinis) i woli sprawiedliwości (voluntas iustitiae), zwanej też wolą prawo-
ści. W De Concordia nazywa te rodzaje skłonnościami woli. Określając wolę 
jako „skłonność woli habitualnej”, Anzelm używa zamiennie łacińskich ter-
minów: affectio (wpływ, oddziaływanie, poruszenie, usposobienie, skłonność, 
wzruszenie, uczucie) lub aptitudo (stosowność, właściwość, zdolność, uzdol-
nienie, dążność). Stworzona przez Boga habitualna wola ludzka (podobnie 
jest też z wolą anioła) ma dwie skłonności, zwane też naturalnymi zdolnościa-
mi20: skłonność do szczęścia i skłonność do sprawiedliwości (prawości). Dzię-
ki tym skłonnościom, a zwłaszcza skłonności do zachowania prawości, wola 
dąży nie do jakiegoś subiektywnego, pozornego i ludzkiego szczęścia (dobra), 
ale do szczęścia ściśle rozpoznanego, zweryfikowanego i wskazanego przez ro-
zum, który potwierdza zarazem obiektywną jego wartość i boskie pochodze-
nie. Wola prawości stanowi taką rozumową ocenę (arbitrium) dobra pod kątem 
jego prawdziwości, obiektywności i realności. Nie wystarczy zatem, by człowiek 
tylko dążył do szczęścia (pomyślności, pożytku, dobra), lecz to dążenie musi 
jednocześnie być dążeniem do prawdziwego dobra i w sposób sprawiedliwy, 
tj. prawy, ze względu na dwie nierozerwalne skłonności woli istoty rozumnej, 
w które Bóg wyposażył wolę człowieka. Zatem prawdziwe szczęście (dobro) 
może być wskazane przez rozum oraz osiągnięte przez wolę prawości. Gdy-
by człowiek nie miał skłonności woli do prawości, czyli jej naturalnej funkcji 

19 Por. DC, III, 11, s. 279n.
20 Przez pojęcie aptitudo Anzelm definiuje potestas jako „zdolność czynienia” (aptitudo ad faciendum). 

Rozróżnia aptitudo faciendi (zdolność czynienia) i aptitudo in faciendo (umiejętność czy sprawność 
w robieniu czegoś, np. aptitudo in scribendo – sprawność w pisaniu); por. DLA VII, s. 154–155 wraz 
z przyp. 21.
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współdziałania z rozumem w rozpoznawaniu prawdziwego dobra i dążeniu do 
niego w sposób prawy, wówczas każdy cel mógłby on nazywać szczęściem, po-
nieważ wola nie byłaby zobowiązana do współdziałania z rozumem. Nie odczu-
wałby on braku sprawiedliwości i nie pragnąłby jej. Zatem nie można by mówić 
o moralnym porządku, gdyby ludzka wola miała jedynie skłonność do szczęścia21. 

Ten podwójny charakter woli habitualnej wyrażony w jej skłonnościach do 
szczęścia i prawości pozwala Anzelmowi wskazać na istotny i charakterystycz-
ny rys, jakim jest nierozerwalność tychże. Skłonność woli do sprawiedliwości 
pozwala zachować skłonności woli do szczęścia niezbędny umiar, czyli ograni-
cza dążenie woli do tego, co jest prawdziwym dobrem i szczęściem i do czego 
powinna ona dążyć22. Inaczej mówiąc, nierozerwalność tych skłonności pole-
ga na dążeniu do szczęścia przy jednoczesnym zachowaniu prawości. Grzech 
natomiast jest wynikiem aktualnego dążenia woli do szczęścia z pominięciem 
sprawiedliwości. Niemal cały traktat De casu diaboli Anzelm poświęcił wyjaś- 
nianiu tej kwestii. Nierozerwalny charakter skłonności woli do szczęścia i do 
prawości leży u podstawy sprawiedliwości, czyli działania moralnie dobrego. 
Gdyby wola ludzka nie otrzymała skłonności do zachowania prawości, wów-
czas dążenie człowieka do szczęścia za pomocą woli nie miałoby moralnego 
charakteru, gdyż każdy rodzaj szczęścia byłby moralnie dobry. Skoro jednak 
wola człowieka, mając dwie skłonności, w swoim dążeniu do szczęścia porzuci 
prawość, wówczas działanie staje się niesprawiedliwe, tzn. moralnie złe, dlate-
go że człowiek powinien zachować prawość, w którą Bóg wyposażył jego wolę. 

Wymienione dwie skłonności woli różnią się także między sobą. Różnica 
ta polega m.in. na tym, że skłonność woli do szczęścia-korzyści (ad volendum 
commodum), w którą wola ludzka została „wyposażona” przez Boga, nie zosta-
ła zachwiana nawet po grzechu pierworodnym. Zachwianiu takiemu, a więc 
swego rodzaju „destrukcji” w stosunku do pierwotnego stanu, w jakim Bóg ją 
stworzył, uległa natomiast skłonność woli do zachowania prawości (ad volen-
dum rectitudinem). Obie skłonności różnią się od siebie również tym, że wola 
szczęścia nie zawsze bywa tożsama ze szczęściem prawdziwym na skutek błęd-
nego poznania dobra prawdziwego (dobro pozorne), natomiast skłonność woli 
do prawości jest tożsama z prawością23. Prawość, istotna cecha woli habitualnej, 

21 Por. K. Rogers, Anselm on Free Will…, dz. cyt., s. 5. 
22 Por. DCD XIV, s. 223n; por. DC, III, 11, s. 279n.
23 „Quae duae voluntates etiam in hoc differunt, quia illa quae est ad volendum commodum, 

inseparabilis est; illa vero quae est ad volendum rectitudinem, separabilis fuit – ut supra dixi – 
in principio in angelis et in primis nostris parentibus, et est adhuc in hac vita manentibus. In hoc 
quoque differunt, quia illa quae est ad volendum commodum, non est hoc quod ipsa vult; illa vero 
quae est ad volendum rectitudinem, rectitudo est”; DC III: XII, s. 284.
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nie jest przyczyną zła. Przyczyną zła jest wola aktualna, dążąca do szczęścia, 
gdy zgadza się na dążenie do tego, co sprzeciwia się duchowi, czyli prawości24.

3. Wolność woli

Dla dopełnienia charakterystyki woli ludzkiej w ujęciu św. Anzelma w kon-
tekście moralnego działania człowieka należy jeszcze omówić jej istotną cechę, 
jaką jest wolność. Bez wolności bowiem wola nie miałaby żadnego znaczenia 
w moralnym działaniu. Wolność jest istotnym przymiotem woli (libertas arbi-
trii) w jej dążeniu do dobra wskazanego przez rozum. Anzelm poszedł o wie-
le dalej w analizach samej woli, a powszechnie przyjmowaną definicję wolności 
pochodzenia augustyńskiego i pelagiańskiego, w myśl której jest ona zdolnością 
grzeszenia lub niegrzeszenia25, zdecydowanie odrzucił, ponieważ oznaczałoby 
to, że zarówno Bóg, jak i aniołowie są zdolni do grzeszenia, co byłoby bluźnier-
stwem. Jego zdaniem, wolność woli u istot rozumnych jest czymś bardziej fun-
damentalnym niż tylko zdolność wyboru pomiędzy możliwością grzeszenia lub 
niegrzeszenia. Anzelm poszukuje takiego określenia wolności woli, które obej-
muje nie tylko wolę człowieka i anioła, ale również Boga, dlatego przekonuje 
swojego rozmówcę, że prawdziwie wolna nie jest osoba, która ma zdolność grze-
szenia lub niegrzeszenia, lecz ta, która jest niezdolna do grzeszenia. W oparciu 
o takie założenie stwierdza, że wolność jest zdolnością woli do zachowania pra-
wości z powodu samej prawości26. Zachowanie prawości czyni wolę prawdziwie 
wolną. Anzelm poświęca prawości (rectitudo) szczególną uwagę w De Veritate, 
gdzie występuje ona w ontologicznym powiązaniu z prawdą i sprawiedliwością. 
Z racji posiadania wolności woli człowiek jako podmiot swojego wolnego dzia-
łania może zachować prawość lub ją porzucić. Skłonność woli do sprawiedliwo-
ści (prawości) pozwala jasno uchwycić konsekwencje dla moralnego działania 
człowieka w przypadku porzucenia jej. Porzucając prawość w działaniu, czło-
wiek popełnia grzech, ponieważ powinien ją zachowywać z tej racji, że otrzy-
mał ją od Boga. Chociaż jego wola traci prawość, to jednak niewola grzechu nie 
znosi wolności samej woli27, ponieważ jest ona zdolnością lub mocą (potestas)28 

24 Por. DC III: XII, s. 284–285.
25 Por. DLA I, s. 115. Wolność jako zdolność grzeszenia i niegrzeszenia nie stanowi istoty fundamentalnej 

i aktualnej wolności. Owa zdolność wynika z upadku po grzechu pierworodnym lub z osobistego 
wyboru człowieka, a nie z definicji wolności stworzonej; por. T. Gwozdz, Anselm’s Theory of Freedom, 
dz. cyt. s. 66.

26 Por. DLA, I–III, s. 115n; XIII, s. 157–159; por. DV 12; por. T. Gwozdz, Anselm’s Theory of Freedom, 
dz. cyt. s. 65; G. Sadler, Freedom, Inclinations of the Will, and Virtue in Anselm’s Moral Theory, dz. 
cyt., s. 93.

27 Por. DLA, VIII–X, s. 145n.
28 Por. DLA, III, s. 127.
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zachowania prawości z powodu samej prawości. Tej mocy woli człowiek nie 
traci nigdy, nawet w obliczu różnych zagrożeń, pokus i lęków; co więcej, na-
wet Bóg nie może odebrać ludzkiej woli jej wolności czy też skłonności, który-
mi ją wyposażył29. 

Pomimo wspólnego określenia wolności woli dla Boga i rozumnych stwo-
rzeń należy zaznaczyć również różnicę pomiędzy nimi. Wola Boga nie tylko 
chce tak, jak powinna, lecz jest także wolą niezależną i absolutną oraz ostatecz-
nym wzorcem i źródłem dla wszystkiego, co dobre. Nieograniczone możliwości 
wyboru zarówno dobra, jak i zła, które posiadł człowiek po grzechu pierworod-
nym, nie stanowią cechy charakterystycznej dla wolności woli Boga30. Ponadto 
wola i wolność istoty rozumnej, a więc również człowieka, pochodzą od Boga. 
Bóg, który – jak Go określa św. Anzelm – jest wolnością samą w sobie, stwarza 
wolę i obdarza nią istoty rozumne: człowieka i anioła. Ten rodzaj wolności woli, 
którą Bóg obdarza swoje stworzenia, Anzelm nazywa wolnością woli stworzo-
ną i otrzymaną31.

Wnioski

Dokonawszy krótkiej charakterystyki woli w ujęciu św. Anzelma, można 
teraz podjąć właściwe dla tematu zagadnienie, czyli wskazanie jej wpływu na 
akt moralny. 

Wpływ woli na moralne działanie dostrzega się w jej powinności współ-
działania z rozumem. Rozum poznaje prawdę, która stanowi podstawę pra-
wości woli. Wola ludzka jako władza (potestas) ma moc zachować tę prawość 
lub może ją porzucić. Powinność woli do zachowania prawości, która pole-
ga na wyborze poznanej przez rozum prawdy, rodzi odpowiedzialność przed 
29 Por. DLA, VIII, s. 145n.
30 Por. K. Rogers, Anselm on Free Will…, dz. cyt., s. 1.
31 Por. DLA, XIV, s. 161. Anzelm wyprowadza istnienie wszelkich bytów z wolności woli Boga. Zatem 

istnienie istot rozumnych (aniołów i człowieka), a tym samym ich wolność woli pochodzi od Boga. W ten 
sposób Anzelm odróżnia wolność woli Boga, będącej „wolnością z siebie”, od wolności stworzonej przez 
Niego, którą zostały obdarzone istoty rozumne, czyli aniołowie i ludzie. Wolność stworzona i otrzymana 
dzieli się na tę, która ma prawość, by ją zachować, i na tę, która nie ma prawości. Wolność woli mająca 
prawość dzieli się na tę, od której prawość może być odłączona, i na tę, od której prawość nie może być 
odłączona. Ta wolność woli, która utrzymuje prawość w sposób możliwy do odłączenia, była właściwa 
wszystkim aniołom, zanim dobrzy zostali utwierdzeni, a źli upadli. Tę prawość możliwą do odłączenia 
mają też wszyscy ludzie przed śmiercią, czyli w życiu ziemskim. Wolność woli natomiast, która posiada 
prawość w sposób niemożliwy do odłączenia, jest właściwa dobrym aniołom po upadku złych oraz 
ludziom po ich śmierci. Wolność woli pozbawiona prawości dzieli się na wolność woli pozbawioną 
prawości z możliwością odzyskania jej oraz z niemożliwością jej odzyskania. Wola pozbawiona prawości 
z możliwością jej odzyskania jest właściwa tylko dla wszystkich ludzi w doczesnym życiu. Wolność woli 
pozbawiona prawości z niemożliwością jej odzyskania jest właściwa dla złych aniołów i ludzi: aniołów 
po upadku, ludzi po zakończeniu tego życia. Niemożliwość odzyskania prawości przez złych aniołów 
wypływa z ich statusu ontycznego jako istot czysto duchowych. Por. CDH II: XXI; por. DLA, XIV, s. 159n.



140 Studia Redemptorystowskie

sobą samym i Bogiem. Jeżeli poznaną prawdę wola porzuci, tym samym po-
rzuca prawość, do której zachowania została zobowiązana przez samego Boga 
i strukturę duszy człowieka, a wówczas staje się winna, czyli odpowiedzialna za 
czyn moralnie zły. Wzajemne współdziałanie rozumu i woli jest więc niezbęd-
ne w działaniu moralnie dobrym. Ilekroć moralny porządek zostaje naruszony 
przez rozumny i wolny podmiot działania, tylekroć popełnia on grzech prze-
ciwko sobie, bliźniemu i Bogu. Ten wniosek analizy udziału woli w moralnym 
działaniu wyraźnie pokazuje, że sam człowiek, podmiot działania, jest przy-
czyną grzechu, który godzi w porządek ustanowiony przez Boga w nim samym 
i w otaczającej go rzeczywistości. Żaden jednak grzech ludzki nie jest w stanie 
zniweczyć Bożego porządku jako takiego. Znaczy to, że człowiek popełniający 
grzech nie niszczy Boga, lecz jedynie otrzymaną od Niego własną zdolność za-
chowania prawości i kochania. Każdy grzech, którego źródłem jest wolna wola 
człowieka, pojawia się na skutek porzucenia prawości przez wolę na etapie po-
znania lub dążenia do szczęścia. Bóg w żaden sposób nie przyczynia się do po-
szczególnych działań występnej woli ani też do poruszeń złej. Rozumowanie 
Anzelma w pełni usprawiedliwia Boga, natomiast przyczynę grzechu i zła upa-
truje w złej woli człowieka. 

Inną płaszczyzną, na której także dostrzega się wpływ woli na moralne dzia-
łanie, jest podział woli ludzkiej dokonany przez Anzelma na wolę habitualną 
i aktualną. Anzelm odróżnia trwałe uzdolnienie woli ludzkiej do chcenia, któ-
rym Bóg obdarzył człowieka, od aktualnego chcenia. Zarówno trwałe uzdol-
nienie do chcenia, jak i chcenie aktualne nie powinno być bowiem uważane za 
dwie wole, gdyż są one raczej przejawem dwóch wymiarów jednej woli w czło-
wieku. Św. Anzelm wyróżnił habitualny i aktualny wymiar woli w celu wyjaśnie-
nia przyczyny złych wyborów człowieka, która leży w woli aktualnej. Działanie 
woli w jej aktualnym wymiarze ukazuje skutki grzechu pierworodnego wów-
czas, gdy wola aktualna nie pożąda dobra w harmonii z wolą habitualną. Przed 
upadkiem człowiek nie miał trudności z właściwym posługiwaniem się aktu-
alną wolą, która pożądała w jedności i zgodzie z pożądaniem woli habitualnej, 
a zwłaszcza w harmonii z jej skłonnością do szczęścia i zachowania prawości. Po 
grzechu pierworodnym człowiek wciąż posiada wolę habitualną, jednak prze-
stała ona stanowić stałą miarę pożądania dla woli aktualnej. W konsekwencji 
używa on niekiedy woli aktualnej bez ścisłej łączności i jedności z wolą habitu-
alną. Rozbicie zgodności i harmonii pożądania pomiędzy wolą habitualną i ak-
tualną sprawiło, że ta druga w swoim dążeniu do szczęścia nierzadko porzuca 
skłonność do prawości woli habitualnej otrzymaną od Boga. Człowiek porzu-
cający prawość w działaniu w konsekwencji skrywa niekiedy nieprawość swo-
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ich czynów, obarczając winą za moralne zło inne podmioty, które są zdolne do 
samodzielnego działania. 

Odróżnienie trwałego habitualnego narzędzia chcenia od aktualnego uży-
wania tego narzędzia wskazuje na to, że wola aktualna może łatwo przysłonić 
wolę habitualną, będącą jej podstawą. Aktualne czyny człowieka winny być do-
konywane w oparciu o skłonności woli habitualnej, czyli skłonność do szczęścia 
i zachowania prawości. Anzelm, odwołując się do tego rozróżnienia ludzkiej 
woli, wskazuje na potrzebę kierowania się w aktualnym czynie nie pozornym 
szczęściem, potrzebą chwili, zmiennymi okolicznościami ani też doraźnym ce-
lem. Względy te przysłaniają człowiekowi poznanie i wybór prawdziwego do-
bra. Czyn ludzki obok dążenia do szczęścia (dobra) oparty jest na powinności 
zachowania prawości (sprawiedliwości), która polega na dążeniu do prawdzi-
wego dobra wskazanego przez rozum. Wynika to z wewnętrznej struktury 
ludzkiej woli, zwanej wolą rozumną, którą człowiek otrzymał od Boga. Moral-
ną strukturę ludzkiego czynu tworzą więc zarówno prawdziwe szczęście, jak 
i potrzeba zachowania prawości w dążeniu do niego. 

O istnieniu moralności w ogóle oraz o wpływie woli na akt moralny można 
mówić jedynie na podstawie wolności woli. Anzelm stwierdza, że wolność woli 
jest mocą zachowania prawości woli ze względu na samą prawość. To pozwala 
mu wskazać również w tym wymiarze istnienie moralności w działaniu. Moral-
ność objawia się dzięki wolności, czyli dzięki zobowiązaniu woli do zachowania 
prawości ze względu na nią samą. Taka definicja wolności ściśle wiąże wolność 
woli człowieka z prawością, która jest wartością absolutną, ponieważ pochodzi 
od Boga. Ponadto sama wola otrzymała od Boga moc zachowania prawości. Tej 
mocy nie pozbawił jej grzech pierworodny ani nie jest w stanie tego dokonać 
żadna okoliczność, pokusa czy trudności życia. Co więcej, nawet sam Bóg nie 
może odebrać jej człowiekowi. Wolność woli człowieka ma zatem charakter ab-
solutny nie w takim znaczeniu, że może on sam stanowić o tym, co jest dobre 
lub złe, lecz w takim, że jest on całkowicie wolny i niczym niezdeterminowany 
w powinności zachowania prawości w swoim działaniu. 

Skutkiem tego, że człowiek nigdy nie utracił wolności, nawet gdy popeł-
nił grzech, czyli że zawsze może zachować lub porzucić prawość (sprawiedli-
wość), ponosi on odpowiedzialność za swoje czyny. Za czasów Anzelma, jak 
również współcześnie, nie brakuje opinii, które winę za zło i grzech przypisu-
ją Bogu, szatanowi lub innemu człowiekowi. Tymczasem św. Anzelm twierdzi, 
że niezależnie od jakichkolwiek czynników podmiot czynu (działania) dzięki 
wolnej woli ma moc wybrać i zachować prawość, przez co zachowuje porzą-
dek ustanowiony przez Boga, pomnaża dobro i sam umacnia się w prawości 
i sprawiedliwości. Natomiast przez porzucenie prawości czyni zło i staje się jego 
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przyczyną. Tak więc wola poprzez wolność wpływa na moralne działanie czło-
wieka. Nie miałaby ona tego wpływu, gdyby jej dążenie do szczęścia i prawości 
pozbawione było wolności. 

Wola nie uczestniczyłaby w żaden sposób w moralnym działaniu ani nie 
miała nań wpływu, gdyby także nie otrzymała od Boga dwóch skłonności: do 
szczęścia i zachowania prawości. Charakteryzują one wolę habitualną. Wyróż-
nienie w woli skłonności do szczęścia i sprawiedliwości (prawości) prowadzi 
do rozumienia wpływu woli ludzkiej na moralne działanie. Jako władza po-
żądawcza wola zobowiązana jest dążyć do prawdziwego szczęścia i zachowa-
nia prawości. Zatem niemoralne jest dążenie woli nie tylko do tego, co nie jest 
prawdziwym, zobiektywizowanym i zweryfikowanym przez rozum szczęściem, 
ale również jej dążenie do szczęścia w sposób nieprawy. Ponieważ jednak Bóg 
wyposażył wolę w skłonność do szczęścia i sprawiedliwości, dlatego obydwie 
razem konstytuują w sposób nierozerwalny ludzką wolę. Prawdziwe szczęście 
i sprawiedliwość określają nie tylko istotę woli ludzkiej, ale również moralność 
jej pożądania. Oznacza to, że odpowiedzialność moralna woli wynika z powin-
ności dążenia do prawdziwego szczęścia i zachowania prawości. 

Wola habitualna zawiera skłonności do szczęścia i sprawiedliwości, które 
pochodzą od Boga. Naruszona przez grzech pierworodny i osobiste grzechy 
pierwotna jedność i zgodność między skłonnościami woli habitualnej nie po-
zbawia człowieka najgłębszych pragnień, by być szczęśliwym i sprawiedliwym 
według zamysłu Boga. Nie podejmując tu zagadnień związanych z łaską i odku-
pieniem, warto dodać, że Bóg nieustannie i na różne sposoby daje człowiekowi 
możliwość dążenia do szczęścia i prawości poprzez nawrócenie się z grzechów, 
poszukiwanie i wybór prawdziwego szczęścia oraz zachowywanie prawości. 

Na podstawie powyższych refleksji, odnoszących się do wpływu woli na mo-
ralne działanie, można wskazać jeszcze jeden istotny wniosek, który obejmuje 
wszystkie dotychczasowe. Wpływ woli na moralne działanie człowieka w myśli 
św. Anzelma z Canterbury ma charakter teologiczno-antropologiczny, ponie-
waż wynika on z jednej strony z porządku ustanowionego przez Boga, a z dru-
giej z porządku wpisanego w duchową strukturę człowieka (duszy), którego 
Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo, a zwłaszcza w strukturę woli jako 
władzy duszy. Moralność ludzkiego działania zatem ma swoje oparcie nie tylko 
w absolutnym Bożym porządku, ale również w samej ontycznej strukturze czło-
wieka, którą Bóg w nim utwierdził. Zatem moralna struktura człowieka mająca 
swoje oparcie w ontologii bytu ludzkiego jest niezmienna. 

Św. Anzelm jest nie tylko wszechstronnym teologiem i filozofem, ale jawi 
się również jako doskonały znawca struktury ludzkiego ducha. Stworzony na 
obraz Boży człowiek jako istota rozumna i wolna jest doskonały. Owej dosko-
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nałości nie przesłonił św. Anzelmowi nawet grzech i pojawienie się zła. Wręcz 
przeciwnie, tym większym dowodem Bożej wszechmocy i zarazem cudem jest 
fakt, że Bóg w swojej miłości i miłosierdziu pozwala człowiekowi powrócić do 
porzuconej przezeń prawości woli. Dla Anzelma przyjęcie przez wolę porzuco-
nej prawości jest większym cudem niż przywrócenie zmarłemu utraconego ży-
cia, ponieważ wola zawsze będzie odczuwać brak porzuconej prawości, a ciało 
zostanie wskrzeszone po śmierci do życia w Chrystusie przy zmartwychwstaniu 
umarłych32. Wnikliwe i obszerne analizy woli zmierzają do wyjaśnienia przy-
czyny grzechu i jego konsekwencji, istnienia zła oraz sposobu odzyskania utra-
conej świętości. Propozycja św. Anzelma zasługuje więc na uwagę również z tej 
racji, że udziela także cennych odpowiedzi na egzystencjalne pytania, do któ-
rych należą: naprawa zła, zawrócenie z drogi grzechu, nawrócenie, łaska Boża 
dana ludziom w Chrystusie, która nie znosi ludzkiej wolności, lecz ją wspoma-
ga, moralność cnót. 

Myśl moralna Anzelma oparta jest na „zdrowej antropologii”, czyli na wła-
ściwym rozumieniu człowieka, jego doskonałości i nędzy grzechu, który jest 
konsekwencją niezdania egzaminu z wolności otrzymanej od Boga. Błędne an-
tropologie przedstawiają również niewłaściwe rozumienie władz duszy (rozu-
mu i woli), ich roli i potrzeby wzajemnego współdziałania. Działanie człowieka 
jest działaniem moralnym, ponieważ wynika z porządku ustanowionego przez 
Boga. Jest to działanie wolne i nawet Bóg swoją łaską nie może go przemienić na 
dobre, jeżeli człowiek nie będzie dążył do prawości. Od tego porządku moral-
nego żadna istota rozumna nie może się uchylić, ponieważ u jego fundamentów 
leży stwórcza wola Boga odzwierciedlona w duchowej strukturze człowieka i na 
trwałe w nią wpisana. 

32 Por. DLA, X, s. 151.
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Summary

The influence of the will in man’s moral acting according to 
St. Anselm of Canterbury

This article explores the influence of the will on moral acting of human be-
ing according to St. Anselm of Canterbury. Human will’s influence on moral ac-
ting can be seen in the structure of the human soul, which consists in precisely 
cooperating of will and reason and in God’s order mirrored in the structure of 
human being created by Him. Human will depends on reason, which is expres-
sed in such expressions like liberum arbitrium (free will) or libertas arbitrii 
(freedom of choices) and desires for good pointed out by reason. 

Another dimension of the will’s influence on moral acting is mirrored in the 
inclinations of the will for happiness and justice. Human will ought to keep the 
rectitude (justice) in its desire for happiness (good), because God endowed hu-
man will with its inclination to keep justice, which means to cooperation with 
reason in seeking the true good. 

Human will’s influence on moral acting can be noticed in freedom. Human 
will is free because it possesses the power of autonomous choice, namely the 
ability of choose between the alternatives. Human being would not be morally 
responsible, if God had not given the man the freedom of the will. 

The influence of the will on man’s moral acting allows to see the most im-
portant feature of the morality. Human being’s morality has the theological- 
-anthropological character, because God’s moral order is mirrored in the struc-
ture of human soul.

Antoni Karaś CSsR – ur. 1970 w Zakliczynie, święcenia kapłańskie 
przyjął w 1997 roku. W roku 2001 uzyskał licencjat z teologii pastoralnej 
na PAT w Krakowie, w 2008 roku doktorat z teologii moralnej na Wydziale 
Teologicznym UWM w Olsztynie. Od 2008 roku wykładowca teologii mo-
ralnej fundamentalnej w WSD Redemptorystów w Tuchowie. Członek Sto-
warzyszenia Teologów Moralistów w Polsce. Zainteresowania: z pogranicza 
antropologii filozoficznej i teologii moralnej.
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Introduction 

This paper traces the problem of social order in historical perspective. Here 
we attempt to identify the milestones in the quest for social order and to discuss 
the insights that they provide on the problem. In fulfilling our task, our primary 
focus shall not be the study of the views of individual social and political philos-
ophers. However, some of them will be used as illustrations of the various wa-
tersheds in the history of the quest for social order. According to Robert Nisbert 
the problem of social order, seen in historical perspective, refers to the “plural-
ity of quests for community”1 attempted by the social and political philosophers 
starting from Plato. This problem centers on the attempts to reconcile the indi-
vidual and society. It is thus concerned with the search for tenable ways to de-
fine the relationship between man and man as well as man and society. There 
have been various forms of community in the history of social and political 
philosophy. Nisbert identifies four of these forms in the quest for community. 
These are “the political, religious ecological and revolutionary communities”.2 

Each of these watersheds or kinds of quest for community can be identi-
fied in the context of major social philosophers, like Plato and others. It may 
1 R. Nisbert, The Social Philosophers, New York, Washington Square Press, 1982, vii.
2 Ibid.



146 Studia Redemptorystowskie

be noted that one does not need to accept Nisbert’s classification in its entirety 
because, ultimately, all the social philosophers deal essentially with the politi-
cal community.3 The quest for political community can be understood in terms 
of what major social and political traditions like liberalism, socialism, democ-
racy and social democracy have to say about the concept of the state, social or-
der and community.

The milestones in the search for social order can be discussed in terms of 
certain fundamental problems in the quest for community. One of the major 
problems arising from an examination of social order in historical perspective 
is the question of how to conceptualize human nature and to employ it in the 
explanation of the emergence of the civil society and the state. The attempt to 
contrast the conditions of men after the emergence of the political community 
or state was basically aimed at revealing what was distinctive about individuals 
and about society.4 For Andrew Gamble, to propose the existence of a state of 
nature was to contrast the natural order with the social order.5 This intellectual 
current can be seen in Hobbes and Locke among others.

Therefore, viewed against the background of the state of nature, Gamble ob-
serves that the conception of the state that emerges is that of a public power. 
The modern state has become definable through two main ideas. First, that it 
is a centralised power that tries to overawe all other powers in a given territory 
via its agencies. And second, that the state is founded on consent, or a relation-
ship between those that direct it and those who are subject to it.6 With specific 
reference to this part of our chapter, we must note that “the theory of the mod-
ern state can be tackled in terms of two central themes; sovereignty, concerned 
above all with the relationship of the individual to the state, and political econ-
omy, the problem of the relationship of state power to civil society”.7 Clarifica-
tions of these themes are provided by Hobbes and Locke among others.

1. Problem

Following from the attempt to conceptualise the state and thus to articulate a 
form or model of social order, certain fundamental questions or problems arise. 
First, is the problem of what level or degree of independence, freedom and au-
tonomy should individuals have within, and in relation to the state? In other 

3 O. Oladipo, “Interview and Discussion Session on Community”, Department of Philosophy, 
University of Ibadan (July, 1998).

4 A. Gamble, An Introduction to Modern Social and Political Thought, London, Macmillan, 1981, 41.
5 Ibid.
6 Ibid., 47–48.
7 Ibid., 49.
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words, what is the extent of the power that society can exercise over the indi-
vidual? For Plato, what is required, is a total integration and harmonisation be-
tween the individual and society. On the other hand, Aristotle prefers that the 
different components of society (individuals and groups), be given their inde-
pendence and autonomy.

The second problem centres on what is the extent of power that can be ex-
ercised by the sovereign or ruler in a state, over the citizens? Hobbes answers 
that the power of the sovereign over the members of the community is absolute 
and illimitable. Locke, on the other hand, argues that the sovereign in a com-
monwealth should not have absolute power over the members of the society. 
He suggests that the sovereign may be overthrown or removed by the people 
who hold ultimate sovereign power, if there is abuse of power. A third problem 
also arises about what role the economy plays in defining social order, and how 
we can justify the use of violence in installing or overturning a social order? Ac-
cording to Marx, it is the form of economic life that determines the nature of a 
society. For him, change from one type of society to another is possible on the 
basis of class conflicts and revolutionary actions of a violent kind.

What the philosophers mentioned above have in common, in spite of the 
seeming differences in their preoccupations, is the belief that social order is cru-
cial to the survival and flourishing of human beings, both individually and col-
lectively. For them, social order allows man to attain his fullest development as 
a person and as a social being. These social philosophers explain social order in 
terms of notions like society, state, community, commonwealth, polity, juridical 
union, public person or republic. Though the particular meanings of these no-
tions differ in some regard, nonetheless, the thrust of these various descriptions 
is to show that social order exists within the context of a specific form of society.

Furthermore, despite the variations in their descriptions of social order, 
these philosophers agree that, in a significant sense, the society is higher, more 
important and greater than the individual because it is only within the con-
text of society that the major goals of human existence can be achieved. Also, 
because no individual is self sufficient or self sustaining, social order becomes 
imperative, in order to assure the development of the person within the frame-
work of an interplay of mutual relations and activities among people in a socie-
ty. However, there is no consensus among these philosophers about the proper 
limits of the power of society over individuals. Plato, for instance, holds that 
the community should completely define everything that the individual does, 
whereas, Aristotle suggests that the society is best defined by the recognition of 
the autonomy of its various components.
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Another area of convergence among these social philosophers is the belief 
that social order aims at ensuring justice. The most prevalent idea of justice that 
cuts across their views is that justice refers to the condition in which everyone 
fulfils his duties and obligations towards every other person. And to ensure that 
justice is done, they further agree that some idea of law, morality and constitu-
tion is vital in establishing and maintaining social order. Therefore, one can see 
that the fundamental task of the social philosophers is to provide justifications 
for certain conceptions of social order. They also try to explain how social order 
can be established and sustained. It is in line with this objective that the social 
philosophers provide their conceptions of the political community.

2. Some epochs in the history of political philosophy

The quest for political community is identified in the views of Plato, Aris-
totle, Hobbes, Locke, Rousseau, Marx and Rawls, who serve as representatives 
of three major epochs in the history of political thought; the Ancient, Modern 
(classical Liberal and Socialist writers) and the Contemporary (Welfarism and 
Social Democracy).

2.1. Ancient period: Plato and Aristotle
Plato in his conceptualization of social order lays emphasis on the impor-

tance of justice in the state. He places emphasis on division of labour and the 
happiness of all in the society. According to him, “justice is doing one’s own 
business. Justice is having and doing what is one’s own or what belongs to one”.8 
The state is organized on the basis of justice “when the trader, the auxiliary and 
the guardians each do their own business”.9 Therefore, a state is seen as just 
when “the tree classes (namely, the guardians, auxiliaries and artisans) in the 
state perform their specific functions”.10

For Plato, the best guardians or rulers of the state are people whose lives 
are guided by the interest of the state. The guardians must pass through vari-
ous experiences before they become rulers in the state. “They will be carefully 
watched and brought up from their youth”.11 They will be tested in many areas 
of life and only “those who are successful in their education shall be appointed 
rulers or guardians of the state”.12 Through education, the guardians will develop 

8 Plato, The republic, in J. Somerville (ed.), Social and Political Philosophy, New York, Anchor Books, 
1963, 18.

9 Ibid., 19.
10 Ibid., 20.
11 Ibid. 
12 Ibid., 21.
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qualities like civility and humanity in their relations with one another and the 
rest of the people under their protection. “Everything about the guardians will 
be designed to ensure that their virtues will not be impared”13.

With the state’s programmes of educating each person or group to perform 
their functions well, Plato argues that “the state has its foundations in the great-
est happiness of the whole. The state that is ordered with a view to the good of 
the whole is a just state and the just state is the happy state”.14 And so, Plato links 
justice with happiness and then argues for the division and proper performance 
of social functions and roles in order to achieve a community that is united, har-
monious and well organised.

Plato also identifies some types of government which are Timocracy, Oligar-
chy, Democracy, Tyranny and Aristocracy. For him, “governments vary as the 
dispositions of men vary and the states are as the men are”.15 He means that the 
states grow out of human character and that human nature is also vital in the 
formation of social order. This further implies that good people will more likely 
form a good social order and vice versa.

Plato argues that aristocracy as a form of government is good and just. It is 
the government of the best.16 On the other hand, timocracy is the government 
of honour. It is a middle point between oligarchy and aristocracy. Timocracy 
is guided by the spirit of contention and ambition and it celebrates the mili-
tary culture and upholds war as a major value or principle. On its part, Oligar-
chy is based on money or wealth. It honours the rich and dishonours the poor. 
According to Plato, “there are two states in an oligarchy, one of the poor and 
the other the rich men. It gives freedom to the individual to order his life as he 
pleases”17. Also “there is liberty in a democratic state and it is full of variety and 
disorder. Democracy dispenses a sort of equality to equals and unequals alike”.18 
And finally, tyranny is the rule of a lawless man who for Plato, has extinguished 
all good principles, and virtues. The tyrant, has instead, given rein to madness. 
The tyrant according to Plato, “is a cheat and a deceiver who uses force to plun-
der peoples goods and properties. He celebrates lust, passion and derangement 
and he does not exclude anyone from his oppression”.19 

Some comments and criticisms of Plato’s idea of the state and social order 
are imperative here, for a better understanding of his position. According to Fre-

13 Ibid., 23.
14 Ibid., 25.
15 Ibid., 27.
16 Ibid.
17 Ibid., 31.
18 Ibid., 35–36.
19 Ibid., 43–45.
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drick Copleston,20 Plato’s political theory is developed in close connection with 
his ethics. The state is composed of individual men, and exists for the attain-
ment of the good life. For Copleston, Plato was more interested in constructing 
the form of the ideal state or the pattern to which every actual state should fol-
low. On his part, Leo Strauss21 stresses that Plato’s dialogues refer more or less 
directly to the political question. Plato demands an answer to this question of 
the proper form of society, the just city. For Plato, justice is full dedication to 
the common good and it demands that a man withhold nothing from his own 
city. This, for Straus, implies a form of absolute communism. More important-
ly, the just city as an association of men demands that each man should do only 
one job to the best of his ability and with full dedication. Therefore, Strauss con-
cludes that “the teaching of The Republic regarding justice although not com-
plete, can yet be true in so far as the nature of justice depends decisively on the 
nature of the city. The Republic then, indeed makes clear what justice is”.22 

Aristotle in his definition of social order places emphasis on the state as a 
form of community geared towards some good or end. He describes the state 
as a creation of nature and argues that reason and law are the basis of the ideal 
state. For him, happiness is the highest good, the end and the perfect practice of 
virtue in the state.23 For Aristotle, “every state is a community of some kind and 
every community is established with a view to some good, because men always 
concludes that “if all communities aim at some good, then the state or political 
community as the highest form of community aims at the good in a greater de-
gree than any other”.24

Aristotle traces the formation of the state from the family to the village and 
finally the state. For the state to be, there should exist a union of male and fe-
male as beings that cannot exist without each other. From the union of male and 
female, the family emerges. Where there are many families, we have a village as 
a colony of families. And when we have many villages that are united into a sin-
gle complete community large enough to be self-sufficient then the state comes 
into being.

Aristotle further claims that the state emerges out of the efforts to satisfy the 
basic needs of life and it grows with a view to assuring the good life. Given the 
fact that the earlier forms of society are natural, Aristotle says that, ‘the state 
is also natural because it is the end or goal of these earlier forms. The state is 
20 F. Copleston, A History of Philosophy, vol. 1: Greece and Rome, London, Burns and Oates, 1961, 

223–224.
21 L. Strauss, “Plato”, in History of Political Philosophy, USA, University Chicago Press, 1987, 33–67.
22 Ibid., 67–28.
23 Aristotle, Politics in Social and Political Philosophy, ed. by J. Somerville, New York, Anchor Books, 

1963, 59.
24 Ibid.
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therefore a creation of nature”.25 For Aristotle, “man is by nature a political ani-
mal and he is able to separate good from evil, just acts from unjust acts”.26 This 
ability is seen in human beings that live in the family and state. And so we note 
that it is within the ambits of life in the family and state that questions about jus-
tice and morality arise.

Aristotle argues therefore that the state is prior to the family and the indi-
vidual because the whole is prior to the parts. And if the whole is destroyed, the 
parts cannot exist. Thus, the state as a creation of nature is prior to the individ-
ual because the individual as an isolated person is not self sufficient. Moreover, 
he notes that man possesses a social instinct given to him by nature and when 
he attains the social union, man is the best of animals. But when man is separat-
ed from law and justice, then he is the worst of all. According to Aristotle, “jus-
tice is therefore the bond of men in states, and the principle of order in political 
society is the administration of justice or the determination of what is just”27 it 
is important to note the emphasis that Aristotle gives to the role of justice and 
morality as bases of social order.

Also, an important idea in Aristotle’s conception of social order is his dis-
cussion on citizenship. He says that “the citizen of a state is that person who 
has the power to take part in the deliberative or judicial administration of any 
state”.28 There are different varieties of citizens according to the different forms 
of government. For Aristotle, government as the supreme authority in a state 
may lie in the hands of one, few or many persons. And “the attainment of the 
common interest is the goal of a true government no matter how many persons 
govern. Any form of government that governs in view of the private interest is 
a perversion”.29

Aristotle identifies some types of government such as royalty, aristocracy, 
constitution, tyranny, oligarchy and democracy.30 Royalty for him, is the gov-
ernment of one man who rules with a view to the common interest. Aristocra-
cy however, is the government of a few men who are the best men due to their 
interests in the well-being of the state and citizens. A constitution is a govern-
ment in which the citizens at large govern for the common interest. Aristotle 
observes that the perversion of royalty is tyranny; or aristocracy is oligarchy; of 
polity or constitutional government is democracy.

For Aristotle, while tyranny is a kind of monarchy in which the interest of the 
ruler is primary, oligarchy makes the interest of the rich or wealthy primary. On 
25 Ibid., 62.
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Ibid., 67.
29 Ibid., 69.
30 Ibid., 70.
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its part, democracy makes the interest of the poor or needy primary and “none 
of these perverted forms of government has the common good as its goal”.31 He 
further maintains that “a good government consists of two parts. One is the ac-
tual obedience of citizens to the laws and, secondly, the goodness of the laws 
that they obey”.32 Therefore, Aristotle holds that reason and law form the basis 
of the idea state while happiness is its ultimate goal. “The ideal state cannot ex-
ist without enough provision of the means of life for everybody in it. All in the 
ideal state should have the necessary materials to do their shares of the work”.33

There is also an emphasis on reason as the guiding principles of the per-
fect state. Reason for Aristotle, helps the different sectors in the state to per-
form their duties well. The perfect state is also guided by law, whose presence 
ensures order. Good law ensures good order. For him, the perfect state must be 
self-sufficient and should strive to attain the good life. In this state, all the peo-
ple should perform their duties properly in order to achieve happiness, which 
for Aristotle, “is the highest good, the end and the perfect practice of virtue”.34

In some concrete terms, Aristotle holds that certain things should be pre-
sent in the ideal state for instance, food, arms, revenue, religious worship, arts 
and power. And with special reference to power, he endorses “a power that de-
cides what is for the public interest and what constitutes proper and just rela-
tionships between men”.35

In an attempt to foster a better understanding of Aristotle, Carnes Lord36 
argues that the city or Polis in Aristotle’s doctrine, is a kind of partnership, as-
sociation or community of persons who share certain things in common. This 
community exists for the sake of living well, nobly or happily. For C. Lords, the 
best regime or state depends on the presence of a variety of virtues and in this as 
in other respects. Aristotle attempts to improve on the teachings of Plato only 
the better to fulfil its fundamental intention.

From the above analysis, we see that Plato and Aristotle were mainly concerned 
with the issue of establishing conceptions of justice which would most effective-
ly guarantee the sustenance of social order. These ancient philosophers discussed 
the important question of the extent of the freedom and autonomy that should be 
granted to individuals and groups without compromising the power and security 
of the state. In all, the views of the ancient philosophers provide the required con-
ceptual basis for a fuller analysis of the nature of social order.

31 Ibid.
32 Ibid., 76.
33 Ibid., 95–96.
34 Ibid., 97.
35 Ibid., 98.
36 C. Lord, “Aristotle”, in History of Political Philosophy, op. cit., 134–154.
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2.2. Modern period: Hobbes, Locke and Rousseau (liberalism)
Hobbes conceives social order in terms of the commonwealth or Leviathan, 

which emerges out of, and is antithetical to the state of nature. The Leviathan is 
a product of the reconciliation of the rights of nature with the laws of nature. He 
discusses the powers of the sovereign and the liberty of his subjects, in relation 
to achieving the goals of security and protection of life and property in the state.

According to Hobbes, social order as the great Leviathan, commonwealth, 
state is an artificial man created to protect and defend the natural man. He says 
that “the sovereignty of the leviathan is its artificial soul which gives life and 
animation to the whole body”.37 In his view, the Leviathan’s strength lies in the 
wealth and riches of all its members. And every part or member of the Levia-
than is induced to perform his duties by the sovereign who has the power to 
punish or reward.

Hobbes traces the emergence of the Leviathan to the nature of man and the 
conditions of the state of nature. He says that nature has made men equal in 
the faculties of the body and mind. However, despite that there are differenc-
es in the way men are endowed with these faculties, although these differenc-
es are not so considerable as to allow one man certain qualities that others do 
not have. For him, this equality of ability among men gives rise to the equality 
of hope or the belief that all have the same chances of attaining their ends. This 
equality gives rise to disputes over the resources of nature, in which people ex-
ercise their powers in order to conquer, dispossess or deprive weaker ones of 
their lives, liberties and properties.

Therefore, Hobbes contends that the equality of men gives rise to a condition 
of mutual destruction in which no man can be sure of emerging victorious or sub-
sisting for a reasonable length of time.38 According to him, that period of human 
existence when men live without a common power to control them all or arbitrate 
among them is called “the state of war”.39 In this state, every man is against every 
man. Hobbes takes care to point out that, this state of war encompasses not just 
conditions of actual conflict, but also the state of existence in which men are dis-
posed to behave as if they are in a state of war. Furthermore, in the state of nature 
or war where every man is every man’s energy and the security and protection of 
life and property is not assured, there is no industry or fruitful labour. And other 
human activities like culture, art and society do not exist.

But this is not all about the state of nature. Hobbes informs us that “worst of 
all, there is a continual fear and danger of violent death. In short, the life of man 

37 Th. Hobbes, Leviathan, in J. Somerville (ed.), Social and Political Philosophy, op. cit., 139.
38 Ibid., 142.
39 Ibid., 143.
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is solitary, poor, nasty, brutish and short”.40 Against the background of the ab-
sence of a common power, law, notions of justice and injustice, right and wrong 
in the state of nature, Hobbes says that the passions and the reason of man lead 
him to search for peace. Man’s quest for peace arises from his fear of death, and 
his desire for those resources necessary for adequate living. By desiring peace 
and co-operation, man uses reason to fashion some convenient articles of peace 
out of the right and law of nature.

According to Hobbes, the right of nature is the liberty that all men have to 
use their powers to preserve their lives, while the law of nature is a general rule 
derived from reason which forbids a man to destroy his life or the means of pre-
serving his life. For Hobbes, the first and basic law of nature is to seek peace, 
while the second laws of nature enjoins a man to readily give up his right to self-
defence if others show a willingness to do likewise. He notes that a man gives 
up his right to self preservation either by renouncing or transferring it. A right 
is renounced when one does not care to whom the benefit goes, while a right is 
transferred when one intends that the benefit goes to some specified persons.

Hobbes maintains that the acts of rights renunciation or transfer are con-
ducted through declarations and transactions binding the participants to 
a term of agreement. The goal of rights transfer is the guarantee of security of 
life and the means of preserving life. For Hobbes, contrast is the name given to 
the mutual transfer of rights among men. It is the basis of the commonwealth, 
which exists in order to ensure that lives are preserved and made happy. The 
protection of life and property is guaranteed in the commonwealth, only 
when men erect a common power on whom they confer all their powers and 
strengths. Hobbes notes that “this common power can be one man or an as-
sembly of men”.41

Hobbes says that everyone in the commonwealth submits his will to the cho-
sen representative who transforms into a Leviathan or a product of the authori-
ty of every man united in one person. The individual who carries this Leviathan, 
or represents it, is known as the sovereign, who has sovereign power over all in 
the commonwealth, being his subjects. Because the sovereign derives his power 
from the consent of the people, he has the right to act on behalf of the common-
wealth. The sovereign according to Hobbes, cannot breach by covenant since he 
did not make any covenant with the people. He cannot be accused of injustice 
because, every subject is the author of the sovereign’s act. For Hobbes, the sov-
ereign cannot be put to death or be punished by his subjects. This sovereign is 
the judge of all that is necessary to ensure peace and order.

40 Ibid. 
41 Ibid., 148.
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Therefore, Hobbes concludes that “the liberty of subjects is seen in the con-
text of the formation of a commonwealth to ensure peace and protection”.42 The 
commonwealth binds men in artificial chains called civil laws and these civ-
il laws are determined by the sovereign. Thus, the liberty of the subjects is deter-
mined by the sovereign’s laws.43 We see Hobbes efforts at constructing an absolute 
and supreme social order in which the sovereign governs as the final arbiter of all 
things. Without doubt, one can see the great faith Hobbes had in the immense ca-
pacity of the Leviathan to control the activities of men and preserve life.

Lawrence Berns observes that Hobbes intentions in his Leviathan, are to put 
moral and political philosophy on a scientific basis for the first time, and to con-
tribute to the establishment of civic peace and amity.44 For Berns, it is important 
to realise that the social contract is made up of a covenant of each member of 
the future civil body with each other, to acknowledge as sovereign the rules of 
their choice. It is also made up of the vote that determines who will be the sov-
ereign. Therefore the peace of civil society depends upon the sovereign having 
the power of life and death over his subjects.45

Locke also traces the emergence of social order from the state of nature. 
However, he stresses the role of consent in the creation of social order. While 
government and the idea of dissolution of government. For him, the state of na-
ture is crucial to the understanding of political power. The state of nature is that 
natural state that man exist in. this is a state of perfect freedom in which man 
can do as he wishes within the bounds of the law of nature. For him, the state of 
nature represents a state of equality and liberty, depicted by the reciprocal pow-
er and jurisdiction that men have.

According to Locke, the state of nature is not a state of license; man may do 
as he wishes with his person and possessions, but he has no liberty to destroy 
himself or his possession.46 As such the state is guided of nature is guided by 
the law of nature which is reason. Locke holds that reason teaches all that since 
they are equal and independent, the no one ought to harm any other person in 
his life, health, liberty or possessions. The law of nature guarantees peace and 
preservation of all.

According to Locke, the earth is the property of all men as a whole. But the 
property of each man is his own person, the labour of his body and the work of 
his hands. He asserts that “something becomes a man’s property when he has 
removed it from the common state it existed in as nature, and then, applies his 
42 Ibid., 161.
43 Ibid., 162.
44 L. Bern, “Thomas Hobbes”, in History of Political Philosophy, op. cit., 396.
45 Ibid., 405–416.
46 J. Locke, The Second Treatise of Government, in J. Somerville (ed.), Social and Political Philosophy, 

op. cit., 169–170.
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labour, mental and physical to it”.47 For Locke, man ought to acquire property 
within the limits set by reason, to determine what is enough for his use.

Locke suggests that consent is important for the establishment of social or-
der of society. He holds that a man gives his consent when “the agrees with 
other men to join and unite into a community for their comfortable, safe and 
peaceful existence”.48 This community for Locke, assures the security of proper-
ty and protection from external aggression. When a number of men consent to 
form a community, “they become incorporated and thereby constitute a body 
politic in which the majority have a right to act in the interest of the whole”.49

Two kinds of consent are illustrated by Locke; tacit and express. The express 
consent of any man entering into a society makes him a perfect member of that 
society and a subject of that government. On the contrary, a man gives tacit 
consent when he has any possessions in, or enjoys any part of the dominion of 
a government. Even as a foreigner or traveller, a man is obliged to obey the laws 
of a government so long as he enjoys its protection.

Locke argues that “when anybody unites his person and possessions to any 
commonwealth he becomes a subject of the government and a member of the 
commonwealth”.50 For him, the commonwealth provides an established, settled 
and known law, received and allowed by common consent as the standard of 
right and wrong, and the common measure to be used in deciding all controver-
sies. Secondly, the commonwealth (unlike the state of nature) provides a known 
and impartial judge having the authority to determine all disputes according to 
the law. Thirdly, the commonwealth provides the power to defend and support 
any just or right sentences and to execute them.

The commonwealth also strives to attain the common good, to secure the 
properties of all and to prevent intrusions on its sovereignty thereby protecting 
its members from invasion.51 Locke also identifies three types of government; 
democracy, oligarchy and monarch. He says that a government is a perfect de-
mocracy when the majority has the whole power of the community vested in 
them. They use this power to make laws from time to time and execute such 
laws through officers they have appointed. An oligarchy puts the power of mak-
ing laws into a few hands, while a monarchy put this power into one hand who 
can transfer such power by hereditary or elective processes.

Locke clarifies his position concerning the commonwealth by declaring that 
it does not refer to any particular form of government but rather to an inde-

47 Ibid., 176–178.
48 Ibid., 178.
49 Ibid., 179.
50 Ibid., 183.
51 Ibid., 186.
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pendent community. The supreme power in a commonwealth is the legislative. 
However, he adds that the people still retain the supreme power to remove or 
alter the legislative if it acts contrary to the trust reposed in it. “The people al-
ways have the right to preserve the fundamental sacred and unalterable law of 
self-preservation for which they entered into society, by ridding themselves of 
any person who invades this right”.52

According to Locke, the legislature can be divided into three parts. The first 
is the single hereditary person who has the consent supreme executive power 
as well as the power to convoke or dissolve the other two parts of the legislative 
within certain periods of time. The second part, is the assembly of hereditary 
nobility, while the third is an assembly of representatives chosen by the people.

Concerning the dissolution of government, Locke takes care to separate it 
from the dissolution of society. The dissolution of society can occur if a foreign 
force conquers a society. When this society is dissolved, the government cannot 
exist. However, he maintains that dissolution of government occurs within the 
society in various ways. The primary way governments are dissolved, is if the 
legislative is altered. Dissolution of government is also possible if a person sets 
up his arbitrary will, in spite of the society as declared by the legislature. Oth-
er causes of dissolution of government include, when a ruler hinders the legis-
lature from assembling and acting freely in pursuance of its stated goals, or if 
elections or electors are altered by the arbitrary power of the ruler, without the 
consent of, and contrary to the common interest of the people. Or again, if the 
ruler delivers the people into the subjection of a foreign power. And finally, if 
the ruler neglects or abandons his office and functions to the detriment of the 
execution of laws. For Locke, “in all these cases when the government is dis-
solved, the people have the liberty to provide for themselves by erecting a new 
legislative in order to ensure their safety and good”.53 Thus we see that Locke 
emphasizes the value of law in the establishment of social order. He also talks 
about consent and division of powers as integral aspects of social order.

Robert Goldwin encapsulates Locke’s political theory as the statement that 
“all government is limited in its powers and exists only by the consent of the 
governed”54. For Goldwin, Locke’s efforts are gathered towards understanding 
political power, and explaining the true, original, extent and end of civil govern-
ment. Also, the fundamental principle of the separation of powers is clearly ex-
pressed by Locke whose great theme is freedom and his great argument is that 

52 Ibid., 188.
53 Ibid., 195–197.
54 R.A. Goldwin, “John Locke”, in History of Political Philosophy, op. cit., 476–477.
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there is no freedom where is no law. Goldwin concludes by saying that Locke 
seeks to free from every form of absolute arbitrary power.55

Rousseau on his part, attempts a definition of social order through the con-
struction of society out of the social compact. He discusses the nature of man 
and the law of nature. Basically, he locates social order in the operations of the 
general will. For him, Justice and law are important in any social order. Accord-
ing to Rousseau “man is born free and yet we see him every where in chains”56. 
This means that since one has obligations by virtue of being born into society, 
these responsibilities that one has to others makes one not to be free. In the ear-
liest and the only natural societies which are families, children are attached to 
their parents up to the point that they no longer need their parents protection. 
At this point, the bond of nature is dissolved and everyone reverts to the state 
of independence. Thus, liberty is a consequence of the nature of man. For Rous-
seau, because men are born free and their liberty is theirs, nobody can dispose 
of other peoples liberty, only the owners of such can dispose of them. And to re-
nounce our liberty as men is to renounce our essence as man and with it, all the 
rights and duties of humanity. In his view, no adequate compensation can pos-
sibly be made for such a complete sacrifice. And moreover, such a renunciation 
is incomplete with the nature of man because when his actions are deprived of 
freewill, then we cannot talk of morality.

Rousseau holds that the social contract came into being when men living in 
the state of nature got to a critical point where the strength of each man was not 
sufficient to overcome the obstacles to the first law of self-preservation. There-
fore, since life is no longer assured in the state of nature, man has to change his 
way of life. As a result, men from an assembly of forces to help overcome resist-
ance and guarantee preservation. According to Rousseau, the social compact 
emerges as an answer to a fundamental problem; “where shall we find a form 
of association which will defend and protect with the whole common force, the 
person and property of each association and by which each person while unit-
ing himself with all, shall obey only himself and remain as free as before?”57

For Rousseau, the answer to this question lies in the articles of the social 
contrast that come up with the basic mandate that each associate give up all his 
rights to the community. Thus, the compact demands that “every man should 
place in common his person and all his power under the supreme direction of 
the general will”58. Therefore, the contract is the result of an act of association 
embarked upon by individuals, which produces a moral and collective body. 

55 Ibid., 502–510.
56 J.J. Rousseau, The Social Contract, in J. Somerville (ed.), Social and Political Philosophy, op. cit., 203.
57 Ibid., 213.
58 Ibid., 214.
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The act of association for Rousseau, gives the contract its unity, common self, 
life and will. And so, it becomes a public person, or the product of the union of 
the individuals into a body politic or city. The body politics is called a state when 
passive, and a sovereign when active. And it becomes a power, when compared 
to others of its kind.

Rousseau argues further that the associates in the public person are collec-
tively called people, while as individuals participating in the sovereign authority, 
they are called citizens. The people are called subjects because they are subject 
to the laws of the state. He notes that the sovereign emanating from the pub-
lic person can never bind itself in any manner that derogates the original con-
tract. Also, the sovereign cannot violate the contract without destroying itself. 
Rousseau draws attention to the major qualities of the civil state which emerg-
es out of the state of nature. The civil state replaces instinct with justice, gives 
the actions of men a moral character, and imposes a sense of duty and right. 
Therefore, the social contract is the basis of the civil state, provides for man civil 
liberty and proprietorship of all that he owns.

According to Rousseau, the general will is the outcome of the social compact 
and only the general will can direct the forces of the state agreeably to the com-
mon good as the end of the civil state. Therefore, society is to be governed on 
the basis of common interest. Sovereignty for Rousseau, is the manifestation of 
the general will. It is therefore indivisible and inalienable. The general will as an 
act of sovereignty, constitutes law. Sovereign is divided into parts; the legislature 
and executive. These parts are emanations from the sovereign or state. The gen-
eral will is always right and tends towards the public interest.

However, Rousseau carefully separates the will of all from the general will. 
He claims that “the general will is the common interest while the will of all is the 
sum of the private interests in the society”.59 The general will affirms the equali-
ty of right and the concept of justice. The equality of men decrees that all should 
enjoy the same rights without any partiality.

For Rousseau, “a true act of sovereignty is not a convention to associa-
tion between superior and inferior, but a convention of a body with each of its 
members”.60 This convention is justified and guided by the contract and it is eq-
uitable because it is common to all. It is beneficial because it exclusively aims at 
the general good and it is solid due to its public force and supreme power. Rous-
seau argues also that justice is good and conformable to order, and to attain jus-
tice, there would be adherence to the rules, conventions and laws that exist to 
reconcile rights and duties. As such, all rights are determined by laws which 

59 Ibid., 224.
60 Ibid., 227.
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constitute the act of the general will. Every state governed by laws is called a re-
public, because, in a republic only the public interest governs.

We see then his emphasis on the compact as the basis for the civil state 
whose aim is the general will. The general will guides all to the public good or 
common interest via its laws that tend towards justice. He also emphasises the 
moral character of the state. According to Allan Bloom, “Rousseau’s task is to 
answer the entire political question by establishing the proper relation between 
the particular and the general will”.61

From the above analysis we see that Hobbes, Locke and Rousseau share in 
common the general notion of liberalism which places value on civil and po-
litical liberties. It also values personal and social liberty.62 In liberalism, priori-
ty and meaning is attached to liberty or personal autonomy as the fundamental 
good and there is an emphasis on the opportunity for individuals to be self de-
termining. Thus, the individual’s interests and experience form the core of lib-
eralism. Individualism as a central element in liberalism reflects a belief in the 
supreme importance of the human individual. The liberal goal is therefore to 
construct a society within which individuals can flourish and develop each pur-
suing the good as he or she defines it, to the best of his other abilities.63

Personal liberty comprises all the various rights, which ensure the individu-
al protection against government. Civil liberty covers all free and positive chan-
nels and areas of human activity and participation. It covers the absence of 
government interference and control in economic life and religious toleration. 
Thus civil liberty is the right of individuals to think their own thoughts and learn 
in their own ways from experience with nobody impeding the process. It cov-
ers basically freedoms of thought, expression, speech, writing, publishing and 
disseminating ones thought, to discuss things with others and to associate with 
others in the peaceful expression of ideas. Social liberty refers to the opportu-
nities for advancement or social mobility. It is the right of all individuals, irre-
spective of race and creed and irrespective of the position of their parents, to 
be given every opportunity to attain a position in society commensurate with 
their capabilities.64

61 A. Bloom, “Jean Jacques Rousseau”, in History of Political Philosophy, op. cit., 576.
62 R.B. Douglass, “Liberalism” in Encyclopaedia of Government and Politics, vol. 1, ed. by 
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Liberalism also embraces and upholds toleration, as well as the heterogene-
ity of the good that human beings are prepared to seek. Toleration enjoins peo-
ple to allow others to think, speak and act in ways of which they disapprove as 
a guarantee of individual liberty and social enrichment. Closely linked with tol-
eration is the liberal belief in pluralism. Liberalism values diversity by being ac-
customed to accommodating beliefs and values that are different. Pluralism or 
diversity gives and enlarge steadily the opportunities for individuality to flour-
ish. Pluralism upholds the rights and freedoms of groups and associations in 
the society. Therefore, it is believed that pluralism as moral, cultural and politi-
cal diversity is healthy as a way of promoting debate and intellectual progress by 
ensuring that all beliefs are tested in a free market of ideas.65

Liberalism values freedom and equality as natural rights of individuals. Such 
rights belong to them as rights existing prior to their entry into society. Thus, 
if all have natural rights, then all are equal in at least one fundamental sense. 
While freedom relates to individual liberty, equality reflects the belief that in-
dividuals have the same moral worth. This reinforces a commitment to equal 
rights and entitlements such as legal and political equality.66

Liberalism also endorses consent, which holds that authority and social re-
lationships should always be based on willing agreement. Government should 
therefore be based on the consent of the governed. This idea favours repre-
sentation and democracy. Therefore, consent implies that the state is seen as 
a partnership between government and the people expressed in a contract. As 
a result, all citizens should have the right to participate in choosing the govern-
ment.67 Constitutionalism is a major feature of liberalism. It enjoins the limita-
tion of powers of government through fragmentation by checks and balances, 
and the establishment of a codified constitution.68

From all that has been discussed above, we may agree with Macridis posi-
tion that liberalism consists of three central elements or cores; moral, political 
and economic. The moral core contains an affirmation of basic values and rights 
attributable to the nature of a human being’s freedom, dignity and life. The po-
litical core includes primary rights such as the right to vote and participate, usu-
ally associated with representative democracy. For Macridis, the third feature 
of liberalism; the economic core, concerns economic and property rights which 
covers economic individualism, the free enterprise system or capitalism. It also 
65 R.B. Douglass, “Liberalism”, op. cit., 135. R.C. Macridis, Contemporary Political Ideologies, op. cit., 
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embraces the rights and freedoms of individuals to produce and consume, to 
enter into contractual relations, to dispose of their own property and labour as 
they decide.69

2.3. Modern period: Marx and Engels (socialism)
According to Gamble, the early socialist position developed out of the no-

tion of radical democracy. Radical democracy on its part, accepted the moral 
core of liberalism; civil rights, individual freedoms, etc. However, Macrids notes 
that radical democracy demanded the secularisation of many functions that the 
church provided, such as education and even the expropriation of its proper-
ties.70 Radical democracy supported the political core of liberalism but viewed 
it from Rousseau’s perspective that all power emanates from the people, and 
that a majority makes binding decisions. In addition, radical democracy reject-
ed voting qualifications and any censure of the exercise of popular will. It also 
has fundamental reservations concerning the economic core of liberalism.71 
It was therefore an endorsement of some notion of the peoples parliament.

Macridis argues further that radical democracy evolved in the direction of 
economic and social reforms, initiated by the state’s intervention in the mar-
ket economy. It stressed the importance of social and collective goals which can 
be best implemented by the state. They favoured state intervention in the pro-
vision of major social services, but they did not enjoin the take over of all eco-
nomic activities by the state.

Socialism emerged against the background of the radical democrat’s rejec-
tion of the consequences of crass capitalism. The socialists rejected the gross in-
equalities in the ownership of wealth and income arising from the operation of 
a free market economy. Thus, the central question posed by the socialist was, 
how could a state founded on justice and equality, tolerate relationships among 
its members that destroyed the cohesion, harmony and fairness of the society, 
by permitting huge discrepancies in wealth, possessions and opportunities.72 
The socialist response according to Gamble, lays emphasis on the private own-
ership of property as the basic cause of the evils and injustices of society. Pri-
vate property created basic divisions of the population into classes, each having 
opposing and conflicting interests. Socialism argues that, only if this problem is 
addressed, can we have a just and integrating society.

69 R.C. Macridis, Contemporary Political Ideologies, op. cit., 23.
70 A Gamble, An Introduction to Modern Social and Political Thought, op. cit., 102; R.C. Macridis, 
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Thus, the main elements of socialism (Marxism) can be summarised as fol-
lows; it looks at the types of human society in shaping social life. It also perio-
dizes history into a progressive dialectical movement and it highlights the role 
of social classes in the creation and transformation of major types of society.73 
Lastly, socialism analyses the development and features of modern capitalism 
as the final form of class society. It draws attention to the conflict and opposi-
tion between two major classes; the bourgeoisie and proletariat as well as the 
contradictions that result from this conflict.74

Marx and Engels conceive social order in terms of the communist society 
which will emerge out of a series of revolutionary transformations in the nature 
of human societies. According to Marx, the communist society as the ideal so-
cial order is the product of struggle by the proletariat class. By establishing this 
communist society, the proletariat class emancipates itself from the shackles of 
exploitation, oppression and injustice.75 Also, by establishing the communist 
social order, the proletarians proclaim the need for complete social transforma-
tion and thereby create the means of guaranteeing freedom and justice for all.

According to Marx, the keynote of communism is the abolition of bour-
geoisie private property which symbolises the age-long exploitation of the 
many by the few. Marx traces the emergence of the communist society to 
a series of historical evolutions in the modes of production and institutions of 
property. These historical evolutions are occasioned by class conflicts and an-
tagonisms. Marx argues that “in every historical epoch the prevailing mode 
of economic production and exchange and the social organisation necessar-
ily following from it, form the basis upon which is built up, and from which 
atone can be explained, the political and intellectual history of that epoch”.76 
Thus, he implies that the economy is the bedrock of all other realms of social 
and political existence.

Furthermore, Marx contents that the entire history of mankind can be de-
scribed as a history of class struggles and contest between the oppressors and 
the opppressed.77 It is these class struggles that have led to a series of revolu-
tionary transformations in the history of societies. These class conflicts occa-
sioned the transition from the primitive society to the feudal and then capitalist 
societies. In the capitalist society the occurrence of exploitation, oppression and 
class conflicts between the bourgeoisie and proletariat, creates an awareness of, 
and the need for change in the society.
73 T. Bottomore, “Marxism”, in Encyclopaedia of Government and Politics, vol. 1, op. cit., 155–156.
74 Ibid., 156.
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According to Marx, the situation of class conflicts in the capitalist society 
reaches a stage whereby the oppressed proletarians must liberate themselves 
and the entire society from all exploitation and class distinctions. Indeed, the 
communist social order will emerge only if the working class or wage labourers 
realise that “the exploited and oppressed class – the proletariat cannot attain 
its emancipation from the exploiting and ruling class the bourgeoisie without 
at the same time and once and for all, emancipating society at large from all ex-
ploitation, oppression, class distinctions and class struggles”.78

Therefore, Marx’s central argument is that the communist social orer is the 
outcome of a unique historical sequence of revolutionary class stuggles. These 
series of class struggles have always pitched two contending groups, the oppres-
sor and oppressed classes against each other. Marx holds that in the past, there 
were class conflicts among the freemen and slaves, the patricians and plebeians, 
the lords and serfs.79 However, he holds that it is the class conflict between the 
bourgeoisie proletariat that will usher in the communist society.

According to Marx, the modern bourgeoisie society which emerged from 
the debris of the collapsed feudal society has not really showed itself to be dif-
ferent from other hitherto existing societies. In fact, the bourgeoisie society 
continues to retain and propagate the tensions arising from class antagonisms. 
It establishes new classes and new conditions of injustice and oppression. In 
short, the modern bourgeoisie society creates new forms of conflicts to replace 
the old ones.80 According to Marx, this situation will give rise to two great op-
posing groups, namely, the bourgeoisie and the proletariat. And it is expected 
that this class struggles between the owners of capital and the providers of la-
bour, will culminate in a violent explosion that will usher in a victorious pro-
letariat class.

However, Marx draws attention to the important fact that the class strug-
gle between the bourgeoisie and proletariats is significantly different from oth-
er earlier struggles or conflicts. This is because “all the preceding classes that 
got the upper hand sought to fortify their already acquired status by subject-
ing society to their conditions of appropriation”.81 In other words, the victori-
ous classes in the earlier struggles simply created strategies for maintaining and 
perpetuating their domination and enslavement of the oppressed or subordi-
nate classes.

However, Marx explains that the proletarians are faced with a different situa-
tion. They can only dominate the forces of production in the society by abolish-

78 Ibid. 
79 Ibid.
80 Ibid., 416–419.
81 Ibid., 419.
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ing every mode of appropriation including their own. In effect, the proletarians 
“have nothing of their own to secure and to fortify: their mission is to destroy all 
previous securities for, and insurance of individual property”.82

Furthermore, Marx holds that there is another important reason why the 
proletariat struggle and victory is different from its predecessors. According 
to him, the proletariat movement is a movement of the majority and not of 
the minority. The proletariat movement distinguishes itself from the previ-
ously existing historical movements “which were movements of minorities or 
movements in the interest of minorities. The proletariat movement is the self 
conscious independent movement of the immense majority in the interest of 
the immense majority”.83

According to Marx, the basic distinguished feature of that communist soci-
ety which the proletarians will bring into existence, is its “abolition of bourgeoi-
sie private property (which) is the final and most complete expression of the 
system of producing and appropriating products, based on the exploitation of 
the many by the few”.84 Furthermore, he says that communism does not mere-
ly abolish private property. It also converts capital into the common property 
of all members of the society. As such, capital looses its social and class charac-
ter or constitution.

According to Marx, the communist society denies capital of its class char-
acter in order to ensure that man is deprived of the power to subordinate the 
labour of other men through appropriation. Hence, the communist society dis-
plays the zeal and support for any revolutionary struggle against injustice and 
oppression.85

From the above analysis, one can argue that Marx makes a vital contribution 
to the search for social order by postulating a communist society that would set 
men free from injustice, exploitation and oppression. The communist society is 
the final outcome of a series of revolutionary transformations in the history of 
modes of production and institutions of private property. The most important 
feature of the communist society is its emphasis on the common ownership of 
property as a way of guaranteeing equality and justice for all in the society.

2.4. Contemporary period: Rawls (social democracy)
According to Gamble, social democracy emerged from the question of how 

laissez-faire capitalism could be transformed into an industrial society which 
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could win the loyalty and secure the participation of the whole people.86 For 
him, the need for social democracy arose from the picture of unregulated capi-
talism and the urge to correct its worst abuses. In more lucid terms, Rev. Dr. E. 
Beyer argues that social democracy tries to strike a middle point between the 
blind profiteering characteristic of crass capitalism and the rigidly and collectiv-
ist unanimity of communism.87

Heywood points out that social democracy has usually been articulated on 
the basis of principles like welfarism, redistribution and social justice.88 Howev-
er, the essence of social democracy has been variously articulated. For Gamble, 
one key subject matter that animates social democracy is the desire to discov-
er some means by which capitalism can be transformed into a post-capitalist 
society without sacrificing some of its major strengths or achievements. For 
Heywood, we have at the nucleus of social democracy a compromise or rec-
onciliation between an acceptance of capitalism as the only reliable socio-eco-
nomic mechanism for generating wealth, and a desire to distribute wealth, in 
accordance with moral rather than market principles or considerations.

According to Claude Ake, social democracy goes much more beyond ab-
stract political rights and takes concrete economic and social rights seriously. 
On his part Callinicos says that social democracy basically aims at realising the 
goal or good of collective self determination more fully than liberal democracy 
can. Social democracy, abolishes the separation of the economy and polity char-
acteristic or typical of market capitalism. Thus, the principle of democratic self 
government is transferred or extended to economic life and politics is brought 
to bear on the challenges and problems of every day life, thereby infusing it with 
a direct relevance to the citizens practical concerns, Dr. E. Beyer summarises 
the major focus of social democracy as the insistence on the protection of hu-
man values such as rights, freedom, labour, market economy and social respon-
sibility. Social democracy, for him, demands the protection of the people by the 
state through social regulations, assistance and protections.89

Rawls in his famous text A Theory of Justice, tries to provide what he consid-
ers to be a model of social order based on a conceptualisation of justice. His ide-
as tilt towards the redistribution of wealth and opportunities typical or social 
democratic theory. According to Rawls, “justice is the first virtue of social insti-
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tutions. Each person possessions an inviolability founded on justice that even 
the welfare of society as a whole cannot override. In a just society, the liberties 
of equal citizenship are taken as settled”.90

For Rawls, the identity and conflict of interest that illustrate life in any so-
ciety marked by social co-operation, collaboration and distribution, necessi-
tate the existence of a set of principles. He ways that these principles are to 
guide our choice among the various social arrangements which determine the 
division of advantages and for underwriting an agreement on the proper dis-
tributive shares. Rawls maintains that “these principles of social justice. They 
provide a way of assigning rights and duties in the basic institutions of society 
and they define the appropriate distribution of the benefits and burdens of so-
cial co-operation”.91 

Rawls insists that a society is well ordered only when it is designed to ad-
vance the good of its members and also effectively regulate its operation by 
a public conception of justice. He holds that “the primary subject of justice, is 
the basic structure of society or more exactly, the way in which the major so-
cial institutions distribute fundamental rights and duties and determine the 
division of advantages from social co-operation”.92 Moreover, the justice of 
a social scheme depends mainly on the principles of justice which free and 
rational persons concerned to advance or promote their personal interests 
would accept in an initial position of equality. Rawls says that the original po-
sition of equality corresponds to the state of nature in the traditional theory 
of the social contract.

Understood as a purely hypothetical situation, Rawls argues that he origi-
nal position is essentially about the fact that “no one knows his place in society, 
his class position or social status, nor does anyone know his fortune in the dis-
tribution of natural assets and abilities, his intelligence, strength, etc.”93 Rawls 
assumes also that the parties in the original position do not even known their 
conceptions of the good or their special psychological attitudes and inclina-
tions. Solomon argues that Rawls’ idea of justice as fairness emphasises on the 
procedures by which rights and duties can be determined and allocated in ways 
that ensure fair distribution of advantages and benefits.94 To this effect, Rawls 
highlights the idea that the human beings starting point in life is a matter of 
chance. Hence, Rawls places all choices behind the veil of ignorance, which aims 
at ensuring that no one is advantaged or disadvantaged in the choice, due to cir-

90 J. Rawls, A Theory of Justice, Oxford Clarendon Press 1971, 3.
91 Ibid., 4.
92 Ibid., 7.
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cumstances or chance. Hence, the veil of ignorance describes the operations of 
the original position in which individuals do not retain any prior knowledge or 
advantage that can unduly affect their choice of the principles of justice. To the 
extent that the principles of justice are chosen behind a veil of ignorance, the in-
tention of Rawls is to guarantee that no one is disadvantaged or advantaged in 
the choice of principles, either by the outcome of natural chance, or the contin-
gency of social circumstances.

According to Rawls, the persons in the initial situation would choose two 
principles. “The first requires equality in the assignment of basic rights and du-
ties. While the second holds that social and economic inequalities for example, 
those of wealth and opportunity are just, only if, they result in compensating 
benefits for everyone and in particular for the least advantaged members of 
society”.95 In other words, Rawls proposes two principles of justice: “Firstly, each 
person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic 
liberties compatible with a similar system of liberty for all. Secondly, social and 
economic inequalities are to be arranged so that they are both: (a) to the great-
est benefit of the least advantaged and (b) attached to offices and positions open 
to all under conditions of fair equality of opportunity”.96 Thus, Rawls proposes 
the greatest equal liberty principle, the difference principle and the fair equality 
of opportunity principle.

Rawls first principle covers basic liberties for instance, the freedom and right 
to vote, freedom of speech, and of the press, freedom of the persons. His second 
principle requires that the basic structure be arranged such that any inequali-
ties in prospects of obtaining the primary goods (wealth, income, power) must 
work to the greatest benefit of the least advantaged in the society. His principle 
of fair equality of opportunity demands a movement beyond formal equality of 
opportunity to ensuring that those with similar skills, abilities and motivation, 
enjoy equal opportuities.97

Furthermore, Rawls original position is a peculoar interpretation of the in-
itial situation of man. This initial situation is characterised by a principle of 
fairness which is applied through the idea of the veil of ignorance. The veil of ig-
norance has been introduced to nullify the effects of specific contingencies that 
put man at odds and tempt them to employ social and natural circumstances to 
their own advantage.98
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Without doubt, Rawls commitment to equal liberty seems clear. He pro-
poses a basic shift in our operative definition of equality. The original notion 
of equality of opportunity suggests a state in which every one enters the con-
test having an equal position at the starting point. Thereafter, the race goes to 
the swiftest and the prize to the most deserving.99 Contrary to the above view, 
Rawls contents that in order to treat all persons equally and to provide genuine 
equality of opportunity, society must give more attention to those with fewer 
native assets and to those born into the less favourable social positions. The idea 
is to redress the bias of contingency in the direction of equality.100

In the words of Schaar, A Theory of Justice is the “most comprehensive and 
sophisticated effort in recent social theory to formulate what can be proper-
ly called a democratic and even socialist ethic”.101 On his part, Rober Wolff ob-
serves that A Theory of Justice is before all else, an argument for substantial 
redistribution of income and wealth and Rawls argument presents a vision of a 
harmoniously integrated, stable, social and political order whose structure is ar-
ticulated by the two principles of justice.102

Conclusion

So far we have tried to study social order in historical perspective. We saw 
its main focus as the search for a proper idea of community that can meet the 
needs and goals of human social existence. We discussed the concept in terms 
of three main epochs the Ancient, Modern and Contemporary. Within these 
periods, we located the Platonic and Aristotelian traditions, Liberalism, Social-
ism and Social Democracy. These different emphases on the idea of community 
combine to create a historical sequence of the unfolding of the search for so-
cial order. 

99 N. Bowie, “Equal Basic Liberty for all”, in ibid., 111; J.H. Schaar, “Equality of Opportunity and the 
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Summary

This paper traces the problem of social order in historical perspective. Here 
we attempt to identify the milestones in the quest for social order and to dis-
cuss the insights that they provide on the problem. The problem of social order, 
seen in historical perspective, refers to the attempts to reconcile the individual 
and society. It is thus concerned with the search for tenable ways to define the 
relationship between man and man as well as man and society. The milestones 
in the search for social order can be discussed in terms of certain fundamental 
problems in the quest for community and our views of what major social and 
political traditions have to say about the concept of the state, social order and 
community. One of the major problems arising from an examination of social 
order in historical perspective is the question of how to conceptualize human 
nature and to employ it in the explanation of the emergence of the civil society 
and the state. In articulating a form or model of social order, certain fundamen-
tal questions or problems arise. First, is the problem of what level or degree of 
independence, freedom and autonomy should individuals have within, and in 
relation to the state? In other words, what is the extent of the power that socie-
ty can exercise over the individual? The second problem centres on what is the 
extent of power that can be exercised by the sovereign or ruler in a state, over 
the citizens? One can say that the fundamental task of the social philosophers 
is to provide justifications for certain conceptions of social order and political 
community.
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Dietrich von Hildebrand, zapamiętany jako rycerz prawdy, i bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko, który zyskał miano męczennika za Prawdę, przez swoje słowa 
i postawę stanowią doskonały przykład uniwersalizmu poszukiwania prawdy. 
Podstawą niniejszego porównania jest ich szczególne oddanie dla niej oraz wy-
trwałość w jej głoszeniu. Tekst ukazuje zbliżone okoliczności, w jakich obydwaj 
dawali świadectwo (byli sobie niemal współcześni), podobne konsekwencje wy-
nikające z tego oraz wspólne inspiracje, dzięki którym obrali prawdę jako fun-
damentalne odniesienie do rzeczywistości. 

1. Nauka o prawdzie w pismach Dietricha von Hildebranda 
i kazaniach ks. Jerzego Popiełuszki 

Świadkowie wspominają, że to prawda, nie aggiornamento, była przewod-
niczką von Hildebranda1. Pytanie o nią było dla niego pytaniem prioryteto-
wym, poszukiwaniem prawdziwego światła, sensu, za pomocą środków, jakie 
daje filozofia. O nierozerwalnym związku badań filozoficznych i poszukiwania 
prawdy pisze on następująco: „(…) zadanie filozofii jest doniosłe dla samych 
filozofów, ale również dla tych, którzy mimo że nie są filozofami z zawodu, 

1 Wykład dr Alice von Hildebrand na konferencji w Rzymie w 2010 roku, za: http://www.hilde- 
brandlegacy.org/rome/ (dostęp: 23 kwietnia 2011).
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mają pełną osobowość z klasyczną chłonnością prawdy. Pomimo że nie są zdol-
ni, aby tworzyć własne tezy, tacy ludzie nie tylko doskonale rozumieją prawdę 
filozoficzną, ale jest ona w nich również zakorzeniona”2. Von Hildebrand okre-
śla rangę i zakres pytania filozoficznego i stwierdza, że „podstawowa klasyczna 
rola pytania, jako składnika ziemskiej egzystencji i transcendentnego charak-
teru człowieka, ujawnia się przede wszystkim we wszystkich fundamentalnych 
pytaniach dotyczących znaczenia świata, znaczenia człowieka, przeznaczenia 
człowieka. (…) Podstawowymi pytaniami każdego człowieka są te z dziedzi-
ny religii i filozofii”. Poszukiwanie prawdy jest powszechne i charakterystyczne 
dla człowieka istotowo – człowiek in statu viae jest bowiem bytem pytającym, 
a „pytanie filozoficzne nie jest czczym rozważaniem wysublimowanego umysłu, 
nie należy jedynie do sfery zainteresowania umysłu akademickiego. Wprost 
przeciwnie, jest podstawowym składnikiem ludzkiego umysłu”3. Nie jest za-
tem pytanie o prawdę zarezerwowane jedynie dla wybranej dziedziny badań 
naukowych, jego zakres jest uniwersalny, znajdujemy je we wszystkich pyta-
niach egzystencjalnych.

Do przybliżenia podejmowanego przez ks. Popiełuszkę wątku prawdy po-
służą nam kazania wygłoszone w czasie Mszy za Ojczyznę. W jednym z nich 
przypomniał, że fundamentalne, aktualne do dzisiaj pytanie o nią padło w Bi-
blii, gdy Piłat zapytał wprost: „Co to jest prawda?”. Ks. Jerzy odpowiada: „Praw-
da jest zdolna do życia, podbija sobą, za nią spontanicznie idą miliony. Prawda 
jest bardzo delikatną własnością ludzkiego rozumu. Dążenie do prawdy wszcze-
pił w człowieka sam Bóg. Stąd w każdym człowieku jest naturalne dążenie do 
prawdy i niechęć do kłamstwa. Prawda łączy się zawsze z miłością, a miłość 
kosztuje, miłość prawdziwa jest ofiarna, stąd i prawda musi kosztować. (…) 
Wielkość prawdy przeraża i demaskuje ludzi małych, zalęknionych. (…) Od 
wieków trwa nieprzerwana walka z prawdą. Prawda jest jednak nieśmiertelna”4. 
Kiedy indziej mówił: „Musimy nauczyć się odróżniać kłamstwo od prawdy”5; 
„Prawda i tylko prawda jest pierwszym warunkiem zaufania”6. Cytował poetę: 
„Człowiek opiera się na prawdzie, jeśli zdradził prawdę, zdradza siebie”7. I jesz-
cze: „Prawda jest zwięzła, a kłamstwo owija się w wielomówstwo, (…) prawda 
ma znamię trwania i wychodzenia na światło dzienne”8; „Aby pozostać człowie-
kiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. (…) Prawdy nie da się zniszczyć 

2 D. von Hildebrand, What is Philosophy?, London 1991, s. 11.
3 Tamże.
4 J. Popiełuszko, Kazania 1982–1984 wygłoszone w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie, Warsza-

wa 2010, s. 190.
5 Tamże, s. 58.
6 Tamże, s. 217.
7 Tamże, s. 168.
8 Tamże, s. 51.
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taką czy inną decyzją. Prawda jest niezmienna. Prawda to zgodność słów z czy-
nami”9; „Słowa, aby żyły, muszą być prawdziwe”10. Szczegółowa analiza kon-
cepcji prawdy wynikającej z cytowanych fragmentów wykracza poza przedmiot 
naszych rozważań, zasygnalizuję tylko, że jest ona dla obydwu omawianych po-
staci zbliżona. 

Obydwu łączy też postawa, którą określano jako „brak ostrożności”. Nie 
mieli wątpliwości, że prawda jest wymagająca, a świadectwo najczęściej przy-
chodzi dawać nie w porę. Dietrich von Hildebrand w opinii znajomych robił 
wszystko, żeby zrujnować swoją karierę. Ks. Popiełuszko był zawsze w pierw-
szej linii, jak mówiono, narażał się, gdy mógł się wycofać. Von Hildebrand 
stawał w obronie prawdy pomimo braku wsparcia, wbrew opinii wielu osób. 
Nieustępliwość przysparzała mu nieustannie nowych wrogów. Nie zrażał się, 
twierdził, że tylko ludzie stali rozumieją wielkość prawdy oraz że tylko człowiek 
stały jest naprawdę czujny i godny zaufania11. Dlatego w zmaganiach o praw-
dę podkreślał wielką rangę wierności, pisał, że odpowiedź na wartość musi być 
stała i niezmienna. Podobnie o wierność apelował ks. Jerzy, wzywając: „Bądźmy 
więc wierni Prawdzie”12. Wierność i stałość, ważne dla wytrwania przy praw-
dzie, wymagają czujności, a jej przeciwieństwem jest letarg, rzadko rozpozna-
wany jako zagrożenie.

Dietrich von Hildebrand był przekonany, że bierność oznacza akceptację 
zła13. Wykluczał obojętność jako adekwatną odpowiedź na wartość, mówił, że 
obojętność wobec prawdy to ignorancja, powierzchowność, co więcej – bez-
myślność i brak odpowiedzialności. Z tym również zgadzał się ks. Popiełuszko. 
Zainspirowany słowami kard. Wyszyńskiego: „od wieków trwa nieprzerwana 
walka z prawdą”14, przypomniał, że kłamstwo jest dynamiczne, stąd oczywisty 
wniosek, że nie można go pokonać obojętnością. Zauważył ponadto: „Chrze-
ścijaninowi nie może wystarczyć tylko potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, 
(…) ale chrześcijanin musi być prawdziwym świadkiem, (…) naród ginie, gdy 
brak mu męstwa. (…) Jeśli z wygodnictwa czy lęku poprzemy mechanizm dzia-
łania zła (…), sami stajemy się jego twórcami”15. Obronę prawdy widział w po-
konaniu niemocy, czyli letargu. Twierdził: „Na tym polega nasza niewola, że 
poddajemy się panowaniu kłamstwa, że go nie demaskujemy, nie protestujemy 
przeciw niemu na co dzień. Nie protestujemy, milczymy. (…) Odważne świad-

9 Tamże, s. 122.
10 Tamże, s. 137.
11 D. von Hildebrand, Fundamentalne podstawy moralne, tłum. E. Seredyńska, w: D. von Hildebrand, 

J.A.Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner, Wobec wartości, Poznań 1984, s. 26.
12 Tamże, s. 191.
13 A. von Hildebrand, The Soul of a Lion, San Francisco 2000, s. 167.
14 Tamże, s. 190.
15 Tamże, s. 194, 196.
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czenie prawdy jest drogą do wolności, co więcej: często nasza bierność inspiru-
je niesprawiedliwość”16. 

W rozważaniach nad zagrożeniami dla prawdy ks. Jerzy zauważył, że so-
jusznikiem letargu jest tchórzostwo. Przywołał słowa kard. Wyszyńskiego: 
„Największym brakiem apostoła jest lęk, (…) każdy, kto milknie wobec nieprzy-
jaciół sprawy, rozzuchwala ich”17. Dodawał do nich: „módlmy się, abyśmy byli 
wolni od lęku”. Miał świadomość, że zmaganiom o prawdę towarzyszy lęk, po-
kusa zaniechania i zdrady, przypominał, że „często nasza bierność inspiruje nie-
sprawiedliwość”18. Trwanie w letargu porównał do zniewolenia, które ustępuje 
wobec nieodłącznego od prawdy męstwa. „Prawda i męstwo to wartości bardzo 
ważne w życiu każdego człowieka. (…) Podstawowym warunkiem wyzwolenia 
człowieka ku zdobywaniu prawdy i życia prawdą jest zdobycie cnoty męstwa. 
Oznaką chrześcijańskiego męstwa jest walka o Prawdę”19. Oczywiście chodzi 
tu o Prawdę w osobie Chrystusa. Ks. Jerzy przypomniał, że „Męstwo nie trzy-
ma się żelaza, tylko serca – jak mówił kardynał Wyszyński”20, dlatego musimy 
je odnaleźć w sercu. „Wzbudźmy refleksję we własnym sercu, na ile każdy z nas 
ma odwagę o sprawiedliwość się upominać”21 – można te słowa odebrać jako 
apel o męstwo. Zaczerpnięta z Biblii refleksja dotycząca tego źródła męstwa jest 
zbieżna z koncepcją von Hildebranda o sercu jako trzeciej, obok woli i rozumu, 
władzy człowieka.  

2. Świadectwo życia prawdą u Dietricha von Hildebranda 
i ks. Jerzego Popiełuszki 

Obydwaj podejmowali kluczowe egzystencjalne zagadnienia. Według von 
Hildebranda poszanowanie prawdy stanowi fundament życia społecznego: 
prawda leży u podstaw wnikliwego stosunku człowieka do człowieka, prawdzi-
wej miłości, każdej pracy zawodowej; jest warunkiem rzetelnego rozeznania, 
samowychowania i wreszcie – stosunku człowieka do Boga22. Refleksja an-
tropologiczna i przekonanie o nienaruszalnej godności człowieka zrodziły się 
u von Hildebranda m.in. z potrzeby obrony prawdy i były w ogromnej mierze 
oparte na doświadczeniach wyniesionych z Trzeciej Rzeszy23. Miał on świado-

16 Tamże, s. 206.
17 Tamże, s. 56, 58.
18 Tamże, s. 206.
19 Tamże, s. 190,194.
20 Tamże, s. 51.
21 Tamże, s. 206.
22 D. von Hildebrand, Fundamentalne podstawy moralne, dz. cyt., s. 45.
23 Za: http://www.headlinebistro.com/hb/en/columnists/datiles/120909.html (dostęp: 27 grudnia 

2010).
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mość niszczących konsekwencji narodowego socjalizmu, który toczył Niem-
cy, i obecnego w Europie komunizmu, uważanego paradoksalnie za całkowicie 
odmienną i niegroźną koncepcję społeczną. Ostrzegał, że obie ideologie, które 
uznał za „bliźniaczych braci”, mają wiele wspólnego: wyrastają z materializmu, 
ateizmu, totalitaryzmu, braku szacunku dla wartości i nienawiści do Kościoła24. 
Szczegółowo omówił to w materiałach, które były przygotowane do druku, jed-
nak nie został po nich żaden ślad – w 1940 roku, po wkroczeniu armii niemiec-
kiej do Paryża, zniszczono wszystkie odbitki. Dla porównania należy zauważyć, 
że ks. Jerzy Popiełuszko ocenił system komunistyczny jako „zdegenerowaną 
ideę, która rządzi przemocą”25, tzn. środkami przymusu i terroru, i opiera się 
na kłamstwie. 

Dietrich von Hildebrand sprzeciwiał się aborcji od chwili jej legalizacji przez 
Hitlera i konsekwentnie krytykował też totalitarne praktyki wprowadzone w la-
tach 60. Twierdził dobitnie, że totalitaryzm oznacza zniszczenie rodziny, a za 
jeden z najbardziej przerażających przykładów dehumanizacji uważał zapłod-
nienie in vitro26. Ponadto nie miał wątpliwości, że totalitaryzm lat 60. stosuje 
metody wspólne wszystkim totalitaryzmom i reprezentuje tę samą ideologię, 
skierowaną przeciwko ludzkiej godności i przeciwko prawdzie, oraz tę samą 
pogardę dla prawdy27. 

W obronie godności człowieka ks. Popiełuszko naśladował kard. Wyszyń-
skiego, który mówił: „Trzeba dziś bardzo dużo mówić o wysokiej godności 
człowieka, aby zrozumieć, że człowiek przerasta wszystko, co może istnieć na 
świecie prócz Boga”28. Ks. Jerzy dodawał: „W każdym człowieku jest ślad Boga. 
(…) Jesteś człowiekiem. Aż człowiekiem. (…) Kłamstwo poniża ludzką godność. 
Zachować godność to żyć bez zakłamania”29; „Zachować godność to zachować 
sprawiedliwość. Sprawiedliwość wiąże się z prawdą i miłością”30. Godność jest 
związana z prawdą. „Początkiem wszelkiego ładu społecznego (…) jest uszano-
wanie podstawowych praw osoby ludzkiej” – mówił za kard. Wyszyńskim i roz-
wijał: „gdzie praw do prawdy się nie szanuje, tam nie ma i nie będzie pokoju”31. 

Podobieństwo między von Hildebrandem i ks. Popiełuszką dotyczy spójno-
ści słowa i postępowania. Obydwaj spod kryterium prawdy nie wyłączali żadnej 
dziedziny. Była to bezkompromisowość i jednoznaczność, którą nazywano, jak 
24 A. von Hildebrand, The Soul of a Lion, dz. cyt., s. 303.
25 Ostatni Różaniec Księdza Jerzego, płyta CD, dodatek do: „Różaniec” 2004, nr 11.
26 D. von Hildebrand, Spustoszona winnica, tłum. T.G. Pszczólkowski, Warszawa 2000, s. 26, 32.
27 Tamże, s. 23.
28 S. Wyszyński, Wołanie ludzkości o obecność Kościoła w świecie współczesnym – po zakończeniu Sob-

oru Watykańskiego II do wiernych w Warszawie 6 I 1966, w: J. Popieluszko, Kazania 1982–1984…, 
dz. cyt., s. 167.

29 J. Popiełuszko, Kazania 1982–1984…, dz. cyt., s. 167, 168, 169.
30 Ostatni Różaniec Księdza Jerzego, dz. cyt.
31 J. Popiełuszko, Kazania 1982–1984…, dz. cyt., s. 50.
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wspomniałam wyżej, nieostrożnością. W obydwu przypadkach mamy też do 
czynienia z nieustanną refleksją wobec rzeczywistości. Dietrich von Hildebrand 
prowadził aktywne życie towarzyskie i wykorzystywał każdą okazję do dysku-
sji. Spotkania, które organizował m.in. w swoim domu, stanowiły intelektualne 
centrum oporu w Monachium w czasie rosnącej potęgi Hitlera w Niemczech. 
Podobnie było z ks. Popiełuszką, o czym poniżej. W obydwu przypadkach nie-
bagatelne znaczenie odgrywała ponadto nie tylko głoszona prawda, ale też oso-
biste przymioty, np. Norris Clarke SJ przyznaje, że zawsze był „pod wrażeniem 
pełni jego [von Hildebranda] chrześcijańskiej mądrości, jego głębokiej filozo-
ficznej mądrości i jego wielkiej bogatej kultury”. Wielu wspomina jego pory-
wający włoski styl, urok osobisty i elegancję. Rozpoznajemy tu zjawisko, które 
w pismach filozoficznych von Hildebranda jest określane jako odpowiedź na 
wartość miłości i odpowiedź na dobro, które wnosi do relacji kochana osoba. Pi-
sał: „Natura innej osoby może przyciągać. (…) Druga osoba jest źródłem szczę-
ścia: szczęście wypływa z bycia urzeczonym przez piękno i drogocenny skarb, 
jakim jest druga osoba. (…) Jesteśmy szczęśliwi w towarzystwie osoby, do któ-
rej czujemy entuzjazm, cieszy nas jej natura, szczególny urok osobisty, daje nam 
radość przebywanie w jej towarzystwie i żywa z nią relacja”. A także: „To właśnie 
ciepło, heroizm, postawa moralna danej osoby, moralna głębia i pełne zaufanie, 
dobroć i czystość, które są zainwestowane w miłości, ubogacają miłość w wielką 
wartość moralną. Ponadto: ukochana osoba jest dla mnie cenna, piękna, stwo-
rzona do miłości (…) warta, by ją kochać, miłość zaś istnieje jako odpowiedź 
na wartość, przymioty osobiste potrafią obudzić miłość”32. Można tu zauważyć 
charakterystyczne dla von Hildebranda sformułowania: odpowiedź na wartość, 
odpowiedź na prawdę, odpowiedź na wartość osoby, itd.

Ks. Popiełuszko również przyciągał do siebie rzesze ludzi, przekonanych 
do niego dzięki jego przymiotom osobistym, wśród których wymienia się pra-
wość, jednoznaczność, ale także dobroć i ciepło. W jego mieszkaniu na Żo-
liborzu nieustannie ktoś przebywał, po wsparcie lub z pomocą. Spotkania te 
miały cechy charakterystyczne dla ruchu oporu. Ks. Jerzy odprawiał tu Msze, 
organizował kursy obejmujące podstawy prawa, socjologii, psychologii, absol-
wenci otrzymywali odpowiednie dyplomy. Opisanie wszystkich grup, z którymi 
współpracował, i osób, którym pomagał, przekracza rozmiary tej pracy. Rodzi-
ny internowanych miały u niego wsparcie, to on poprowadził pogrzeb Grzego-
rza Przemyka. Był kapelanem warszawskich środowisk medycznych i średniego 
personelu medycznego, oprócz modlitwy organizował dla nich wykłady, które 
dotyczyły m.in. obrony życia. W tych czasach bierze początek istniejący do dzi-
siaj, formalnie powołany przez ks. Teofila Boguckiego 13 grudnia 1984 roku, 

32 D. von Hildebrand, The Nature of Love, dz. cyt., s. 17, 226, 311.



177Filozofia

Ruch Obrony Życia. Po zamachu, gdy do mieszkania ks. Popiełuszki wrzuco-
no ładunek wybuchowy, hutnicy warszawscy rozpoczęli regularne czuwanie. 
Nawiązała się przyjaźń, grupa się powiększała, przychodziły nowe osoby. Po-
rwanie zmobilizowało tysiące ludzi do przyjścia na Żoliborz, dzień i noc ocze-
kiwano, modlono się, odprawiano Msze33. O późniejszych losach zawiązanych 
wspólnot poniżej, w kontekście odpowiedzi na głoszoną prawdę. 

3. Konsekwencje głoszenia prawdy, zmagania i nieprzemijający 
blask prawdy

Jest oczywiste, że Dietrich von Hildebrand i ks. Jerzy Popiełuszko nie we 
wszystkich środowiskach spotykali się z przychylnością. Znani z głoszenia 
prawdy, mieli również zaciekłych przeciwników. Siła, z jaką byli zwalczani, naj-
lepiej świadczy, że prawda stanowi realne zagrożenie. Spotkały ich podobne 
konsekwencje: obydwaj zostali uznani za szczególnie niebezpiecznych wrogów 
systemu. Przeciw obydwu zaangażowano instytucje państwowe, policję, służby 
specjalne, propagandę. Obydwaj figurowali na specjalnych listach wrogów sys-
temu przeznaczonych „do likwidacji” – zaocznie skazani na śmierć, nieustannie 
nękani, prześladowani, śledzeni, żyli w poczuciu zagrożenia. Von Hildebrand, 
nazwany przez wicekanclerza III Rzeszy Franza von Papena najbardziej nie-
bezpiecznym wrogiem narodowego socjalizmu, stracił posadę na uniwersyte-
cie, mieszkanie i dobytek, kilkakrotnie wymykał się gestapo, ostatecznie został 
zmuszony do opuszczenia Europy. Podobnie było z ks. Jerzym Popiełuszką. Nie 
oszczędzono go już w szkole podstawowej. Dostał obniżoną ocenę z zachowa-
nia, gdy nauczycielka zorientowała się, że chłopak codziennie chodzi na Mszę34. 
Wcielony jako kleryk do jednostki o podwyższonym rygorze znosił nieustanne 
upokorzenia. Znany jest epizod, kiedy odmówił zdjęcia różańca; jak wspomi-
nał: „Gdybym zdjął, wyglądałoby to na ustępstwo”35. O ustępstwie, jak można 
się przekonać, nie było mowy, gdyż pisał z wojska: „Sprawy modlitwy układa-
ją się w moim plutonie najlepiej. Ale to nie nasza wina, bo oni dobrali do tego 
plutonu grupę buntowników. Codziennie odmawiamy różaniec”36. Kazania żo-
liborskie były przedmiotem dochodzenia, prokuratura szukała pretekstu do 
oskarżenia, ksiądz był nękany wezwaniami, nieustannie przesłuchiwany, na kil-

33 Według parafialnych dokumentów w tym czasie komunię św. przyjęło ponad 50 tys. wiernych, 
pogrzeb zgromadził ok. miliona osób.

34 T. Bogucki, Drogi życia księdza Jerzego, Warszawa 1984.
35 Tamże, s. 9.
36 J. Popiełuszko, Za prawdę i miłość, Częstochowa 1990, s. 11.
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ka dni został uwięziony w celi Pałacu Mostowskich. Bezskutecznie, nie popra-
wił się – nawracał i spowiadał37. 

Obydwaj otrzymywali anonimy, które okazują się uderzająco podobne, 
teksty cechuje ta sama retoryka. Von Hildebrand usłyszał, że „zawiśnie na 
własnych jelitach”38, księdzu zaś grożono „kulką w łeb” i poderżnięciem gar-
dła, miał być również powieszony na krzyżu39. W przypadku ks. Jerzego groź-
by spełniono, został porwany, był torturowany i pobity na śmierć. Jego twarz 
trudno było rozpoznać40. Język – winowajca i niebezpieczna dla systemu broń 
– został zmiażdżony. Funkcjonariusz służby bezpieczeństwa skomentował: 
„Nie będzie już szczekał”41.

Okazuje się, że prawda ma również jednoczącą siłę. Pogrzeb zamordowane-
go księdza nie stanowił zakończenia jego misji. Do dziś trwa czuwanie42, obec-
nie przy kościele św. Stanisława Kostki pracuje wiele osób, których mottem są 
wypisane na plakietkach słowa św. Pawła „Zło dobrem zwyciężaj”. Ks. Jerzy do-
dawał, że to „wierność prawdzie pozwala zwyciężyć zło dobrem”. Przy jego gro-
bie czuwają Służba Porządkowa i Służba Pomocnicza. Służba Informacyjna we 
współpracy z Archiwum Postulacji i Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego 
Popiełuszki zbiera dane o kulcie i sprawuje pieczę nad dokumentami. Powołano 
też Służbę Liturgiczną i Grupę Medyczną, która opiekuje się pielgrzymami. Na-
leży podkreślić, że główne struktury, w które zorganizowani są członkowie tych 
służb, mają początek w prywatnych spontanicznych inicjatywach.

Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki przechowuje kolek-
cję darów, wśród których znajdziemy różańce, tarcze szkolne, plakietki, szar-
fy, transparenty (szczególnie poruszające są te z pogrzebu, np.: „Wyrwano nam 
serce, lecz nie damy wyrwać duszy”, „Słowa Twoje poniesiemy”). Są wiersze, 
piosenki, listy, pocztówki od internowanych i więźniów, ręcznie wykonane 
rzeźby i obrazy. Jest wiele świadectw uzdrowień i nawróceń43. Wśród pamiątek 
znajduje się np. drewniana tabliczka z ręcznie wypalonym napisem: „Zdobyłeś 
nas swoim wielkim kochającym sercem”, świadectwo francuskich pielgrzymów: 
37 Od stycznia do czerwca 1984 roku był przesłuchiwany 13 razy.
38 A. von Hildebrand, The Soul of a Lion, dz. cyt., s. 263.
39 J. Popiełuszko, Kazania 1982–1984…, dz. cyt., s. 206.
40 Pielgrzymi z Radomia przywieźli na pogrzeb koronę cierniową, by podkreślić męczeństwo ks. Jerzego.
41 http://xj.popieluszko.pl/ (dostęp: 23 kwietnia 2011).
42 Wyróżnia się kilka grup: hutnicy z Huty Warszawa, górnicy, studenci z Wyższej Szkoły Pożarnictwa 

w Warszawie, stoczniowcy z Gdańska, Gdyni, Szczecina, pielęgniarki, studenci medycyny, artyści, 
naukowcy. Jest stała grupa pielgrzymujących górali. Co roku na Żoliborskiej Krzyżowej Drodze 
Ludzi Pracy, na imieninach księdza Jerzego i uroczystych Mszach pojawiają się delegacje pocztów 
sztandarowych z całej Polski.

43 Świadectwa otrzymanych łask zaczęły napływać po śmierci księdza, po beatyfikacji ich liczba 
zwiększa się; jak podaje Archiwum Postulacji, do czerwca 2011 zarejestrowano ponad 300 świa-
dectw. Nawrócenia miały miejsce również za życia ks. Jerzego. Niektóre są odnotowane, nawróce-
ni przyznają się do spowiedzi po 30 lub 40 latach. 
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„Que ton combat et ta mort eveille nos consciences” (Aby twoja walka i twoja 
śmierć obudziły nasze sumienia) i nagroda specjalna za obronę praw człowieka: 
Robert F. Kennedy Human Rights Award z 20 listopada 1986 roku. Wyjątkowo 
cenną pamiątkę stanowi wspomnienie ks. prałata Teofila Boguckiego, nazy-
wanego ojcem duchowym Popiełuszki (do śmierci w 1987 roku ks. Bogucki, 
mimo poważnej choroby, poświęcił się upamiętnieniu swojego podopiecznego: 
„Dolegliwości sercowe trzymają. Serce – kapeć. Przerwy w zapiskach świadczą 
o stresach, ponieważ ten i ów nakłania mnie do kontynuowania prowadzenia 
zapisków, przeto czynię to dla przekazywania prawdy i odzwierciedlenia cza-
sów, w których żyjemy”44). 

Zbiory tego muzeum stanowią znakomity przykład osobistych i płyną-
cych z serca odpowiedzi, o których w swoich pracach filozoficznych pisał Die-
trich von Hildebrand. Zwrócił on uwagę na na szczególne zaangażowanie serca 
w miłość, na jego indywidualny wymiar: „w miłości pojawia się słowo serca, 
które wyraża unikalny dar z siebie, serce daje odpowiedź na wartość w unikalny 
sposób”45. Taką „odpowiedzią serca” jest Dzwon Jerzy, ustawiony na dziedzińcu 
przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Napis głosi: „Imię moje Jerzy” 
oraz „Ku czci księdza Jerzego Popiełuszki z potrzeby serc polskich bijących na 
całym świecie czcią i miłością do kapłana męczennika”. Można dzięki temu po-
wiedzieć, że w Warszawie bije serce Jerzego. 

Zakończenie

Dla obydwu omawianych postaci Kościół katolicki stanowił źródło Praw-
dy, chociaż doszli do tego inną drogą i głosili ową prawdę w odmienny sposób. 
Dietrich von Hildebrand nawrócił się w konsekwencji poszukiwania prawdy – 
kierunek wskazał mu Max Scheler, który powiedział, że Kościół katolicki ma 
prawdę, bo wydaje świętych46. Istnienie rzeczywistości nadprzyrodzonej, będą-
cej jedynym uzasadnieniem postawy świętości, okazało się przekonujące. War-
to zwrócić uwagę, że dla von Hildebranda wzorem był św. Franciszek z Asyżu, 
a ks. Jerzy Popiełuszko zamierzał wstąpić do zakonu franciszkańskiego. Wybrał 
Niepokalanów ze względu na o. Maksymiliana Kolbe, ponieważ regularnie czy-
tał „Rycerza Niepokalanej”. Ostatecznie wstąpił do warszawskiego seminarium, 
ponieważ chciał być blisko kard. Wyszyńskiego47. Wiadomo, że do końca życia 
44 Rękopis z Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.
45 D. von Hildebrand, The Nature of Love, dz. cyt., s. 99, 100.
46 Z wywiadu udzielonego przez A. von Hildebrand: http://www.hildebrandlegacy.org/main.cfm?id

=109&r1=7.50&r2=1.00&r3=1.00&r4=0.00&eid=174 (dostęp: 5 marca 2011).
47 Święcenia otrzymał z rąk prymasa 28 maja 1972 roku. Kardynał zmarł dokładnie trzy lata później. 

Kolegą kursowym ks. Jerzego wyświęconym tego samego dnia był rektor UKSW ks. prof. Ryszard 
Rumianek, który zginął w Smoleńsku w 2010 roku.
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utrzymywał kontakt z klasztorem i zachował sznur franciszkański. Tym sposo-
bem zyskał dwóch patronów, zarówno intelektualnych, jak i duchowych: o. Kol-
bego i Prymasa Tysiąclecia. 

Podobnie jak dla von Hildebranda, dla ks. Jerzego służba Kościołowi była 
głoszeniem prawdy. Mówił: „Kościół zawsze stoi po stronie prawdy. Kościół ma 
głosić prawdę. (…) W imię prawdy Kościół nie może patrzeć obojętnie na zło 
i krzywdę ludzką”48. Von Hildebrand uważał swoją filozofię za owoc odnalezienia 
prawdy, cenił transcendentne piękno liturgii katolickiej49, przypisywał jej ogrom-
ną rolę w ubogaceniu intelektu i serca. Do końca życia towarzyszyła mu troska 
o depositum catholicae fidei; umierając, prosił, by spalić jego pisma, gdyby zawie-
rały choćby jedno zdanie niezgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego50. 

Szczególnym rysem duchowości obydwu było poświęcenie Najświętszemu 
Sercu Jezusa. Kult ten miał ogromny wpływ na filozofię von Hildebranda. Za naj-
piękniejszą po Biblii książkę uważał Wyznania św. Augustyna. Koniec życia przy-
pieczętował rozważaniami o duchowości i uczuciowości pt. Uber das Hertz. Zur 
menschlischen und gottmenschlichen Affektivitat oraz traktatem Das Wesen der Lie-
be, dlatego wśród badaczy przedmiotu zyskał tytuł Doctor amoris – Doktor miłości. 
Analiza natury miłości oraz koncepcja serca opracowana przez von Hildebranda, 
chociaż nie mają sobie równych, są niewystarczająco znane. Uber das Hertz nie tyl-
ko wnosi ogromny wkład do filozoficznego rozumienia osoby ludzkiej, ale też, jak to 
określił Adolf Reinach, porusza najpiękniejsze ze wszystkich pytań filozoficznych.

Nie przez przypadek kazania ks. Jerzego są tak bogatym źródłem reflek-
sji nad znaczeniem serca, ponieważ poświęcił on swoje kapłaństwo szczegól-
nie Najświętszemu Sercu Jezusa. Na odwrocie obrazka prymicyjnego napisał: 
„Posyła mnie Pan, bym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc” (Iz 61, 1). 
Wielokrotnie odwoływał się do tego motywu, m.in. mówił: „modlitwa serc udrę-
czonych jest zawsze skuteczna i owocna”51; „Jezus jest Królem naszych serc”, a „szu-
kanie dróg do ludzkich serc to służenie Bogu”52. Cierpienie, gorycz, opuszczenie 
i zdrada są doświadczeniem Najświętszego Serca Jezusa, ale jest ono również źró-
dłem życia, mądrości, sprawiedliwości. Jedne i drugie są nierozłączne z prawdą. 

Podobieństwa w postawie obydwu omawianych postaci pozwalają podsu-
mować ich dorobek słowami kończącymi litanię do bł. ks. Popiełuszki: „Głosi-
łem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg 
moich, o czym Ty wiesz, Panie”. 

48 J. Popiełuszko, Kazania1982–1984…, dz. cyt., s. 47.
49 Mam na myśli oczywiście liturgię przedsoborową.
50 Wywiad z A. von Hildebrand: http://www.youtube.com/watch?v=n3UjeU2TZMs (dostęp: 13 

września 2010).
51 J. Popiełuszko, Kazania 1982–1984…, dz. cyt., s. 100.
52 Ostatni Różaniec Księdza Jerzego, dz. cyt.
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Summary

Dietrich von Hildebrand’s and Fr. Jerzy Popiełuszko’s response to 
the question “What is truth?” 

The purpose of this paper is to show the answer what the truth is accordin-
gly to Dietrich von Hildebrand and fr. Jerzy Popiełuszko. Their legacies meet in 
one particular point which is a passion for truth. My discussion will focus on 
the paramount importance truth had for both of them highlighting their fideli-
ty to true testimony that proves the authenticity of their legacies. The paper will 
show the response to them , it was either ardent hatred or ardent love. In the last 
paragraph there is a role of the Catholic Church stressed as a source of thruth, 
especially the sacrifice to the Sacred Heart of Jesus.

Ewa Agnieszka Pichola – studentka II roku studiów doktoranckich 
z filozofii na UKSW w Warszawie, pracuje nad rozprawą na temat koncep-
cji serca w filozofii Dietricha von Hildebranda. Na zaproszenie dr Alice von 
Hildebrand, wdowy po filozofie, oraz Dietrich von Hildebrand Legacy Pro-
ject w 2011 roku wzięła udział w międzynarodowej konferencji „The Early  
Philosophy of Munich and Gottingen” na Uniwersytecie Franciszkańskim 
w Steubenville w Stanach Zjednoczonych, na której wygłosiła wykład Die-
trich von Hildebrand and blessed father Jerzy Popiełuszko, The struggle for 
the truth.  
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Wydając Sonety krymskie, Mickiewicz w pierwszym przypisie zamieścił na-
stępujące objaśnienie dedykacji swojego utworu: „W r. 1819 wydał Goethe zbiór 
poezyj wschodnich, tj. tworzonych na wzór poetów perskich, pt.: West-östlicher 
Divan i zaopatrzył go w obszerne uwagi. Na czele tych »Noten und Abhandlun-
gen zu besseren Verständniss des West-östlichen Divans« położył sędziwy poe-
ta czterowiersz: Wer das Dichten will verstehen, / Muss ins Land der Dichtung 
gehen; / Wer den Dichter will verstehen, / Muss in Dichters Lande gehen. Co 
znaczy: Kto chce zrozumieć poemat, musi jechać do kraju poematu; kto chce 
zrozumieć poetę, musi jechać do kraju poety”1. Słynne słowa Goethego polski 
wieszcz uczynił mottem swojego dzieła. Mogą one z powodzeniem – toutes pro-
portions gardées – posłużyć też jako motto niniejszego opracowania, które ma 
na celu przybliżenie polskiemu czytelnikowi chrystologicznej myśli Johna Hic-
ka (1922–2012), jednego z ojców tzw. hipotezy pluralistycznej. Po omówieniu 
filozoficznych aspektów tzw. pluralistycznej teologii religii (1) zostanie ukazana 
filozoficzno-teologiczna twórczość Johna Hicka jako tło jego myśli chrystolo-
gicznej (2). Dopiero w tym kontekście można zaprezentować główne tezy chry-
stologicznego projektu Hicka (3), by na koniec zadać rozstrzygające pytanie: 
Czy refleksja Hicka o Jezusie z Nazaretu jest jeszcze chrystologią? (4).

1 http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-motto-i-dedykacja.html (dostęp: 9 kwietnia 
2014).
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1. Filozoficzne aspekty pluralistycznej teologii religii

W latach 70. XX wieku w anglojęzycznym środowisku naukowym i teo-
logicznym zrodził się prąd myślowy, który został określony mianem „plura-
listycznej teologii religii”2. Bezpośrednim impulsem do jego powstania było 
doświadczenie społeczeństwa wielokulturowego, praktykującego na co dzień 
faktyczny dialog między kulturami. Do tego dołączyły później prowadzone 
z niemałym rozmachem dialogi pomiędzy wielkimi religiami świata, jak rów-
nież przemiany i odnowa sposobu myślenia, formułowania problemów i pytań 
wewnątrz poszczególnych religii. Pluralistów cechuje przede wszystkim pod-
kreślanie zasadniczej równowartości religii w zakresie zbawienia. Nie znaczy 
to bynajmniej, że wszystkim bez wyjątku religiom przypisują jednakową praw-
dę i jednakowy wymiar soteriologiczny. Faktycznie ich poglądy zamykają się 
w przestrzeni, w której istnieją już ekskluzywizm oraz inkluzywizm chrześci-
jaństwa, by promować „kopernikański zwrot” w podejściu do religii, owocują-
cy pluralizmem teologii3. Okazuje się, że chrystologia odgrywa w tym procesie 
główną rolę. Należy przy tym zauważyć, że choć przedstawiciele pluralistycz-
nej teologii religii uznają się za chrześcijan, to domagają się odejścia od kon-
sekwentnego chrystocentryzmu na rzecz teocentryzmu. Słuszniej byłoby tu 
zastosować pojęcia „chrystocentryka” i „teocentryka”, jako że oddają one bar-
dziej precyzyjnie znaczenie tego, o co chodzi zwolennikom pluralistycznej teo-
logii religii. Zarówno bowiem chrystocentryzm, jak i teocentryzm mają ściśle 
określone znaczenie i uznane miejsce w ramach teologii chrześcijańskiej, nie 
tylko katolickiej. Odejście od chrystocentryki na rzecz teocentryki jest zamia-
rem taktycznym, w dodatku dobrze przemyślanym. Jezus Chrystus to, by użyć 
terminologii Hansa Ursa von Balthasara, Absolutum Concretissimum4, konkret-
ne, historyczne, choć nadal zachowujące tajemnicę objawienia Boga w świecie. 
Porzucenie tego konkretnego wymiaru objawienie Boga oznacza, że to nie re-
ligie w swoich historycznych przejawach znajdują się w centrum, lecz ich miej-
sce zajmuje forsowana przez Johna Hicka tzw. ostateczna rzeczywistość, którą 
określa on mianem „tego, co realne” (the Real). Ma to bardzo konkretne skut-
ki, gdy idzie o osobiste odniesienia poszczególnych ludzi do wyznawanej przez 
nich religii. Indywidualne związki z daną religią pluraliści pozostawiają do de-

2 Por. I. Bokwa, Johna Hicka pluralistyczna teologia religii jako kontekst Deklaracji Kongregacji Nauki 
Wiary „Dominus Iesus”, w: Czynić sprawiedliwość w miłości. Księga pamiątkowa od Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa w dwudziestą rocznicę 
posługi prymasowskiej, red. W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 378–388.

3 Wszystkie te pojęcia domagają się choćby pobieżnego wyjaśnienia, co nastąpi w dalszej części 
opracowania.

4 Por. I. Bokwa, Trynitarno-chrystologiczna interpretacja eschatologii w ujęciu Hansa Ursa von 
Balthasara, Radom 1998, passim.
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cyzji konkretnych, zainteresowanych tym osób. Co więcej, uważają oni, że taka 
osobista relacja do religii staje się możliwa dopiero wtedy, kiedy nastąpi prze-
pracowanie jej na płaszczyźnie intelektualnej, co ma na celu wykazanie zasad-
ności takiej decyzji.

Pluraliści przyznają, że postawa określana mianem pluralistycznej teologii 
religii jest jednym z możliwych – ciągle jeszcze (ich zdaniem) w ramach chrze-
ścijaństwa – sposobów odniesienia do różnych religii i zajęcia stanowiska wo-
bec nich; przy czym chodzi tu o ustalenie wzajemnych relacji tych religii między 
sobą. Istnieje także postawa ateizmu, zaprzeczającego istnieniu Boga. Oprócz 
tego pluraliści mówią o trzech innych sposobach odniesienia do religii na płasz-
czyźnie teologicznej. W jednej grupie umieszczają oni ekskluzywizm i inklu-
zywizm, w drugiej zaś relatywizm. Nie można oprzeć się wrażeniu, że mamy 
tu do czynienia z podziałem dokonanym z dużym uproszczeniem, nieoddają-
cym bogatej i złożonej rzeczywistości religii i odniesień do niej. Ekskluzywizm 
to postawa uznająca daną religię za jedyną możliwą drogę zbawienia, co ozna-
cza wykluczenie wszystkich innych religii. Od takiego radykalnego stanowiska 
odróżnia się inkluzywizm. Broni on nadal prawdziwości własnej religii, dopusz-
czając jednak myśl o tym, że w ramach innych religii może dochodzić do urze-
czywistnienia drogi zbawienia. Należy wskazać istotny moment: decydujące 
znaczenie ma tutaj postać Jezusa Chrystusa. W tym punkcie podejście inkluzy-
wistyczne odróżnia się od pluralistycznego, które nie uznaje Chrystusa za istot-
ne kryterium prawdziwości religii. Relatywizm natomiast idzie jeszcze dalej. 
Uznaje on bowiem, że jakiekolwiek wyznanie typu religijnego jest wysoce pro-
blematyczne, gdyż wszelka argumentacja tego rodzaju jest niemożliwa do we-
ryfikacji. Jeśli więc chcemy się wypowiadać na temat wiary i religii, to możemy 
to robić wyłącznie w sposób relatywny i aproksymatywny. Kryterium prawdy, 
zwłaszcza w jej klasycznym rozumieniu, przestaje tu obowiązywać. Należy za-
uważyć, że każde z ujęć teologii religii niesie ze sobą określony typ chrystologii, 
jako że z konieczności musi się odnieść do centralnej postaci chrześcijaństwa.

W historii teologii katolickiej należy podkreślić znaczenie Karla Rahnera 
(1904–1984), który najbardziej przekonująco uzasadnił możliwość tzw. inklu-
zywizmu. Stanowisko to znalazło wyraźne odbicie w dokumentach Soboru Wa-
tykańskiego II. Na przeciwległym do niego biegunie można zaś ustawić Johna 
Hicka (1922–2012), krytykującego inkluzywizm jako pogląd nazbyt kompromi-
sowy, próbujący na siłę pogodzić przekonania znacząco od siebie odmienne. To 
starcie między inkluzywizmem a pluralizmem zdaje się najbardziej interesujące, 
wręcz cenne, ponieważ poglądy te oscylują wokół centralnych zagadnień chry-
stologii chalcedońskiej, co pozwala podjąć dyskusję nad współczesnym znacze-
niem takich pojęć, jak wcielenie, nauka o dwóch naturach Jezusa Chrystusa czy 
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jedyność i nieprzewyższalność wydarzenia Jezusa Chrystusa. Widać tu wyraź-
nie, że w debacie pomiędzy inkluzywizmem a pluralizmem chodzi o zasadność 
centralnych tematów chrystologii, dyskutowanych przez całe stulecia, w kon-
tekście ich historycznych uwarunkowań. Nieodłącznymi kwestiami będą tu py-
tania o znaczenie Jezusa z Nazaretu, zbawienia, wcielenia, zawężenia wcielenia 
jedynie do Jezusa z Nazaretu. Ukoronowaniem tych pytań będzie sformułowa-
nie problemu znaczenia chalcedońskiej definicji chrystologicznej dla współcze-
snych wierzących.

Czytając dzieła Johna Hicka, nietrudno odnieść wrażenie, że obiektem jego 
ataków jest pewien model chrystologii nazwanej przez niego „tradycyjną”. Cofa 
się on do czterech pierwszych soborów ekumenicznych, mających fundamen-
talne znaczenie dla chrystologii, zwłaszcza do zjednoczeniowej definicji chalce-
dońskiej, do której często nawiązuje.

John Hick jest najbardziej rozpoznawalnym przedstawicielem pluralistycz-
nej teologii religii może dlatego, że spośród wszystkich pluralistów najwyraź-
niej i najobszerniej, ze świadomością wagi problemu, odnosi się do zagadnień 
chrystologicznych. Jego wkład w pluralistyczne ujęcie problematyki chrystolo-
gicznej polega na tym, że umieszcza ją w kontekście proprium swojego systemu, 
jakim jest centralne pojęcie „tego, co realne” (the Real). W opinii wielu przed-
stawicieli pluralistycznej teologii religii (jak choćby P.F. Knitter5, A. Kreiner6 czy 
P. Schmidt-Leukel7) Hick jest najbardziej prominentnym i znaczącym przedsta-
wicielem tego kierunku. Potwierdzeniem tej tezy jest fakt, że chrystologia Johna 
Hicka wywołała wiele reakcji – i to skrajnych: od zachwytu i pełnego poparcia 

5 Por. P.F. Knitter, Apologie einer pluralistischen Theologie und Christologie, w: Pluralistische Theologie 
der Religionen. Eine kritische Sichtung, red. H.-G. Schwandt, Frankfurt am Main 1998, s. 75–95.

6 Armin Kreiner, profesor teologii fundamentalnej na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu 
Ludwika Maksymiliana w Monachium, opracował i opatrzył wstępem jedno z głównych dzieł Hicka 
(J. Hick, Religion: Die menschlichen Antworten auf die Frage nach Leben und Tod, München 1996). 
Poza tym, we współpracy z P. Schmidtem-Leukelem (zanim ten przeszedł do Szkockiego Kościoła 
Episkopalnego), był redaktorem księgi jubileuszowej dla prof. H. Döringa: Religiöse Erfahrung und 
theologische Reflexion, Paderborn 1993.

7 Perry Schmidt-Leukel, ur. 1954, od 2009 roku jest profesorem religioznawstwa i teologii 
interkulturowej na uniwersytecie w Münsterze (Niemcy). Wcześniej wykładał na uniwersytetach 
w Monachium, Innsbrucku, Salzburgu i Glasgow. Jego zainteresowania naukowe skupiały się 
na teologii fundamentalnej, teologii religii i dialogu chrześcijańsko-buddyjskim. Od 2001 roku 
jest członkiem Kościoła anglikańskiego. Schmidt-Leukel jest zdeklarowanym zwolennikiem 
pluralistycznej teologii religii. Doktryna ta podważa szczególne miejsce chrześcijaństwa w relacji 
do innych religii świata, wychodząc z założenia, że przynajmniej niektóre religie w kwestii możliwości 
rozpoznania przez nie Bożej rzeczywistości, a także ich pośrednictwa zbawczego, są równoznaczne 
z chrześcijaństwem. Z racji opowiedzenia się za taką relatywistyczną wizją wiary chrześcijańskiej 
arcybiskup Monachium kard. Friedrich Wetter po ukończeniu przez niego habilitacji (1997) 
cofnął mu venia legendi (nihil obstat). Tym samym Schmidt-Leukel nie otrzymał prawa do objęcia 
stanowiska profesora uczelnianego. Decyzja ta była jednym z powodów jego odejścia z Kościoła 
katolickiego.
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aż po zdecydowane odrzucenie i niszczącą krytykę. Znaczenie dzieła Hicka po-
lega m.in. na tym, że pytania, które zadaje on klasycznej, tradycyjnej chrystolo-
gii, a także sprzeciw, jaki ona nieuchronnie wywołuje, są jak najbardziej warte 
podjęcia i krytycznego przemyślenia. Chrystologia miała w swej historii mo-
menty, kiedy odznaczała się postawą tryumfalistyczną, niedopuszczającą nawet 
myśli o możliwości i potrzebie dyskusji z tymi, którzy reprezentowali odmien-
ny styl myślenia. Nie brak jednak i krytyków myśli Johna Hicka, którzy mówią 
wprost, że wraz ze swoim „przewrotem kopernikańskim” porzucił on konkret-
ność Jezusa Chrystusa, zastępując ją umieszczonym w centrum abstrakcyjnym 
pojęciem „tego, co realne”. W ten sposób chrześcijańskie proprium traci swoje 
uzasadniające znaczenie i otwiera szeroko bramę wszelkiej maści relatywizmo-
wi. Takiego zdania jest choćby George Augustin8, uczeń i bliski współpracownik 
kardynała Waltera Kaspera. Inni krytycy Hicka wyciągają pospieszny wniosek, 
jakoby swoją teorią próbował on uzasadnić socjologiczny fakt społeczeństwa wie-
lokulturowego, włączając w wymiar religijny wszelkie inne problemy: ekonomicz-
ne, społeczne i kulturowe. A stąd już jedynie krok do opartego na dowolności 
pluralizmu i niczym nieskrępowanego liberalizmu. Przytaczany jest często obraz 
religii jako towaru do nabycia w supermarkecie, w którym klient ma możliwość 
dowolnego komponowania poszczególnych elementów, bez większej troski o ich 
pochodzenie i współgranie w nowej rzeczywistości9. Taka forma pluralizmu jest 
uznawana za przejaw kulturowej destrukcji społeczeństwa.

Patrząc na pluralistyczną teologię religii w aspekcie socjologii religii, moż-
na zaryzykować tezę, iż w ramach tej teorii znajduje odzwierciedlenie sytuacja 
religijna wraz z jej uwarunkowaniami i wrażliwością, jak to miało miejsce w la-
tach 80. i 90. ubiegłego stulecia. Fenomen pluralistycznej teologii religii polega 
m.in. na tym, że podobnie jak tzw. nowy ateizm10 znalazła ona szybką i efektyw-
ną drogę do środków masowego przekazu. Kiedy dziś czyta się publikacje Johna 
Hicka i innych pluralistów, ze zdziwieniem można stwierdzić, że już zagościły 
one na łamach popularnych czasopism, przeznaczonych dla szerokiego kręgu 
odbiorców, są też obecne w telewizyjnych talk-shows, na internetowych forach. 
Problemami podejmowanymi przez pluralistyczną teologię religii zajmują się 
zarówno ci, którzy Kościół opuścili, jak i ci, którzy czują się z nim luźno zwią-
zani bądź też uznają się za jego zawodowych krytyków. W pewnym sensie John 
Hick stał się wyrazicielem opinii tych właśnie ludzi i środowisk. Gregor-Ma-
ria Hoff uznał nawet pluralistyczną teologię religii za „epokową prowokację – 
8 Por. G. Augustin, Gott eint – Christus trennt? Die Einmaligkeit und Universalität Jesu Christi als 

Grundlegung einer christlichen Theologie der Religionen, ausgehend von einem Ansatz Wolfhart 
Pannenbergs, Paderborn 1993, s. 59.

9 Por. np. J. Niewiadomski, Herbergsuche. Auf dem Weg zu einer christlichen Identität in der modernen 
Kultur, Münster 1999.

10 Por. Wobec nowego ateizmu, red. I. Bokwa, M. Jagodziński, Warszawa 2011.
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jej założenia zdają się być decydującymi pytaniami teologicznymi na drodze ku 
trzeciemu, postchrześcijańskiemu tysiącleciu”11.

2. Filozoficzno-teologiczna twórczość Johna Hicka 
jako tło jego myśli chrystologicznej

John Harwood Hick wielokrotnie wskazywał na znaczenie osobistej biogra-
fii dla swojej twórczości filozoficzno-teologicznej12. Nie oznacza to jednak, że 
została ona naznaczona subiektywizmem. Wręcz przeciwnie, o wiele bardziej 
świadczy o wiarygodności tego, co stworzył, jako że wyrastała z jego autentycz-
nego doświadczenia egzystencjalnego. Podobnie jak w przypadku wielu samo-
dzielnych myślicieli, dzieło Hicka nie jest monolitem. Należałoby raczej mówić 
o procesie przemyślenia, zmian, zwrotów, nieciągłości, ale jednak kontynuacji.

John Hick urodził się 20 stycznia 1922 roku w brytyjskim Scarborough, mie-
ście leżącym w hrabstwie North Yorkshire, nad Morzem Północnym. Najpierw 
studiował prawo na University-College w Hull, następnie zaś, poczynając od 
1940 roku, filozofię w Edynburgu. Rodzice anglikanie zabierali go na nabożeń-
stwa, które były dla niego nudne. Jako dziecko odczuwał realność osobowego 
istnienia Boga, choć nie doświadczał jej w związku z życiem kościelnym. Jako 
młody człowiek fascynował się hinduizmem w wersji wedyjskiej. To sprawiało, 
że otaczający go świat zachodniego chrześcijaństwa wydawał mu się pozbawio-
ny życia i mało interesujący13.

Poszukiwania religijnej ojczyzny zawiodły młodego Johna do Kościoła pre-
zbiteriańskiego, będącego kontynuacją kalwinizmu i mającego charakter fun-
damentalistyczny. Lektura Biblii należała do ulubionych zajęć Hicka, który 
wnikając w opisy życia Jezusa, coraz bardziej przekonywał się o istnieniu wyż-
szej prawdy i obejmującej wszystko większej Rzeczywistości. Decyzja o wybo-
rze drogi duchownego angielskiego Kościoła prezbiteriańskiego, liczącego dziś 
ok. 5 milionów wyznawców (głównie w Szkocji i USA), była spowodowana tym, 
że jego koledzy również podjęli taką decyzję życiową. W czasie II wojny świa-
towej Hick odmówił służby wojskowej i pracował jako sanitariusz w brytyjskiej 
Marynarce Wojennej. W 1945 roku powrócił do przerwanych studiów, tym ra-
zem w Oxfordzie, i uzyskał tytuł doktorski w Oriel College. Tematem dysertacji 
była relacja pomiędzy wiarą rozumianą jako postawa egzystencjalna a wyzna-
11 G.-M. Hoff, Der „vernünftige” Gott. Kritik der Pluralistischen Religionstheologie, „Religionshistorische 

Studien” 41 (1998), s. 29. 
12 Por. np. J. Hick, God Has Many Names, Philadelphia 1980, s. 17–33; tenże, Problems of Religious 

Pluralism, London–New York 1985, s. 1–15; tenże, Pluralism and the Reality of the Transcendent, 
„Christian Century” 98 (1981), s. 45n.

13 Por. P.R. Eddy, John Hick’s Theological Pilgrimage, „Proceedings of Wheaton Theology Conference” 
(wiosna 1992).
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niem pojętym jako kognitywna treść wiary. Jest to więc nic innego jak współ-
czesna wersja Tomaszowego rozróżnienia fides qua i fides quae. Po uzyskaniu 
doktoratu Hick podjął dalsze studia (1950–1953), prowadzące do ordynacji. 
W 1953 roku poślubił Joan Hazel Bowers, z którą miał czworo dzieci. Hick 
przepracował swoją dysertację na tyle, że stała się ona podstawą jego pierwszej 
książki, wydanej w 1957 roku pod tytułem Faith and Knowledge. A Modern In-
troduction to the Problem of Religious Knowledge14. W oparciu o pojęcie wiary 
autor podjął w niej spór z krytyką religii, dokonaną w ramach filozofii analitycz-
nej.

W 1959 roku Hick otrzymał stanowisko profesora filozofii chrześcijańskiej 
w Princeton Theological Seminary i piastował je do 1964 roku. W ciągu trzech 
dalszych lat pracował jako wykładowca teologii na uniwersytecie w Cambrid-
ge, po czym przeniósł się do Birmingham, gdzie spędził jako profesor piętna-
ście lat. Filozoficzno-teologiczna twórczość Johna Hicka koncentruje się wokół 
takich zagadnień, jak: wiara i wiedza, epistemologia i filozofia religii, w szcze-
gólności filozofia języka, pytanie o Boga, Jego istnienie, możliwości poznania 
Boga, Jego osobowości. W latach 60. ubiegłego stulecia Hick zajmował się też 
zagadnieniem teodycei i wtedy ukazało się Philosophy of Religion15. Inna jego 
publikacja z tego zakresu to Evil and the God of Love16. Jest ono uważane przez 
znawców problemu za klasykę gatunku. Hick jest twórcą konsekwentnym, co 
widać choćby po tym, że dzieło to oparł na zasadach epistemologii wypracowa-
nych w Faith and Knowledge. Angielski teolog nie ukrywał, że w swojej refleksji 
uwzględnia poglądy różnych autorów, od św. Ireneusza poczynając, na Schle-
iermacherze kończąc. Problem teodycei, a więc kwestia pogodzenia istnienia 
dobrego Boga w świecie, w którym zdaje się niepodzielnie panować zło, staje się 
tutaj głównym argumentem przeciwko istnieniu Boga.

W latach 60. XX wieku John Hick interesował się też problemami eschato-
logii. Inspiracją były w tym przypadku podróże na Daleki Wschód, a głównym 
zagadnieniem – życie poszczególnych jednostek po śmierci. Do najbardziej 
znaczących dzieł z tego zakresu należy zaliczyć książkę zatytułowaną Death 
and Eternal Life17. 

W tych czasach John Hick spotkał Wilfreda Cantwella Smitha, kanadyjskie-
go profesora, specjalistę w dziedzinie religiologii porównawczej, którego z po-
wodzeniem można nazwać „ojcem” pluralistycznej teologii religii. To spotkanie 
ogromnie zaważyło na naukowym profilu poszukiwań Hicka. Gdy w 1972 roku 
obejmie on stanowisko dyrektora Queens College, innym okiem spojrzy na wie-

14 London–Melbourne 1963.
15 New Jersey 1963.
16 London 1966.
17 London–New York 1976.
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loreligijną sytuację Birmingham, w dużej mierze określaną narastającą niena-
wiścią w stosunku do cudzoziemców, szerzoną przez środowiska radykalnej 
prawicy. John Hick stanie się przewodniczącym grupy All Faiths for One Race 
i zaangażuje się w dzieło głębszego zrozumienia innych religii. Dzięki temu na-
wiąże bliższe kontakty z grupami muzułmańskimi, hinduistycznymi i żydow-
skimi, a także z sikhami. Ewangelikalne nastawienie fundamentalistyczne nie 
wytrzymało tej konfrontacji. Powoli Hick zaczął dochodzić do przekonania, że 
w każdej religii, z którą się spotkał, dokonuje się w zasadzie to samo, co w chrze-
ścijańskiej świątyni: ludzie otwierają się na wyższą rzeczywistość, której można 
osobiście doświadczyć jako Boga18. Jest rzeczą znamienną, że angielski myśliciel 
nie umieszczał zrazu pluralizmu religijnego na płaszczyźnie teologicznej, lecz 
traktował jako fenomen społeczny, systematyzując go i ujmując w ramy teorii 
socjologicznej. Dopiero później pojawi się systematyzacja typu teologicznego, 
co pozwoli nazwać tę teorię pluralistyczną teologią religii. Spore znaczenie ma 
tutaj możliwy do stwierdzenia – z początku nieśmiały, potem coraz wyraźniej-
szy – paralelizm między chrystologią a buddologią, zauważalny w dziełach Hic-
ka z lat 70. ubiegłego stulecia19. 

John Hick jest najbardziej znany ze swoich dzieł, w których opisał plura-
lizm religijny. Tematykę tę rozwijał od lat 70. XX wieku aż do swojej śmierci. 
Zajmował się przy tym bardzo szeroko zakrojoną problematyką – w jego spu-
ściźnie można bowiem znaleźć dzieła z zakresu polityki socjalnej, etyki i ducho-
wości (przy znacznej i narastającej fascynacji duchowością dalekowschodnią), 
natomiast chrystologia stanowi w niej wątek w pewnym sensie uboczny20. Zna-
jomość głównych dzieł angielskiego teologa jest przy tym warunkiem do zro-
zumienia tez jego chrystologii, która funkcjonuje jedynie w tym określonym 
układzie współrzędnych. Dopiero po 1987 roku można zauważyć tenden-
cję do świadomego i systematycznego traktowania chrystologii jako istotnego 
momentu pluralistycznej teologii religii. Potwierdzeniem tej tezy są dwa dzie-
ła Johna Hicka: The Myth of God Incarnate21 – zapowiadające takie właśnie 
potraktowanie chrystologii – oraz The Metaphor of God Incarnate22. Wydany 
w 1977 roku zbiór artykułów wywołał w świecie uczonych i teologów bardzo 
ożywioną dyskusję, jako że Hick odważył się na krok niebywały. Podważył bo-
wiem realność wcielenia Syna Bożego, postawił tezę, że doktrynę tę należy poj-

18 Por. J. Hick, Whatever Path Men Choose is Mine, „The Modern Churchman” 18 (1974), s. 8–17.
19 Por. tenże, An Inspiration Christology for a Religiously Plural World, w: Encountering Jesus. A Debate 

on Christology, red. S.T. Davis, Atlanta 1988, s. 5–22, 32–38.
20 Tak sądzi np. doskonały znawca myśli Hicka P. Schmidt-Leukel; tenże, Das Pluralistische Modell in 

der Theologie der Religionen. Ein Literaturbericht, „Theologische Revue” 89 (1993), s. 353–364, tu 
s. 356.

21 Por. The Myth of God Incarnate, red. J. Hick, London–Philadelphia 1977.
22 London 1993.
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mować w sensie mitologicznym względnie poetyckim. Trudno się więc dziwić, 
że wydana w 1980 roku książka nosi już tytuł God Has Many Names23. Propo-
nowaną przez siebie chrystologię Hick ponownie umieścił w przygotowanym 
wcześniej kontekście epistemologicznym. Zgodnie z tytułem dzieła, w centrum 
pozostaje Bóg, lecz noszący wiele różnych imion nadanych Mu przez wiele róż-
nych religii.

W 1985 roku, będąc już profesorem filozofii religii w Graduate School 
w Claremont (Kalifornia), John Hick wydał zredagowaną przez siebie książkę 
Problems of Religious Pluralism, zawierającą jego obszerny artykuł pod tym sa-
mym tytułem24. Już rok później ukazała się znamiennie zatytułowana książka 
The Myth of Christian Uniqueness, wydana wraz z Paulem F. Knitterem25. Serię 
tę kończy wydane w 1989 roku dzieło An Interpretation of Religion. Human Re-
sponses to the Transcendent26.

Przywołane powyżej dzieła Hicka wywołały liczne i zacięte polemiki oraz 
dyskusje. Autor nie pozostał na nie nieczuły i dlatego w 1993 roku opublikował 
Metaphor of God Incarnate27. Hick podszedł dynamicznie do swojej twórczości 
– niektóre swoje wcześniejsze, zwłaszcza te bardziej radykalne pozycje zrelaty-
wizował, odpowiedział też na część wytoczonych mu w ostatnim czasie zarzu-
tów. W podobny sposób odniósł się do zarzutów postawionych jego koncepcji 
teologii religii. Świadczy o tym jego książka z 1995 roku: The Rainbow of Faiths. 
Critical Dialogues on Religious Pluralism28. W tym dziele John Hick wykazał 
się też niemałymi zdolnościami literackimi. Aby uatrakcyjnić tekst, napisał go 
w formie dyskursu prowadzonego przez autora z dwoma fikcyjnym postaciami, 
krytykami jego pomysłu na teologię religii: filozofem Philem i teolożką Grace. 
Hick cierpliwie i umiejętnie odpowiada na postawione mu zarzuty. „Rewolu-
cja w teologii, jaką proponuje, to radykalna zmiana spojrzenia na inne religie 
i ich relację do chrześcijaństwa – zmiana, która zasadza się na odmitologizowa-
nej interpretacji tożsamości Jezusa Chrystusa i tajemnicy wcielenia. W ujęciu 
klasycznej teologii, stwierdza Hick, inne religie krążyły wokół chrześcijaństwa, 
jak przed Kopernikiem Słońce krążyło wokół Ziemi. W ujęciu teologii plurali-
stycznej wszystkie tradycje religijne, z chrześcijaństwem włącznie, krążą wokół 
Boga, który jako jedyny znajduje się w centrum. Ale to nie wszystko. Zdaniem 
Hicka, to nie tylko chrześcijaństwo winno zejść z centrum w orbitę, ale rów-
nież Jezus Chrystus. Innymi słowy, uważa on, że radykalna krytyka eklezjocen-
tryzmu z jego aksjomatem: Extra Ecclesia nulla salus, nie może zatrzymać się 
23 Philadelphia 1980.
24 London–New York 1985, s. 129–171.
25 Maryknoll–New York 1986.
26 London–New York 1989.
27 London 1993.
28 London 1995.
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na tezach eklezjologii inkluzywistycznej, lecz musi iść dalej, stawiając w cen-
trum Boga i uznając Jezusa Chrystusa za jedną z manifestacji działania Boga ad 
extra oraz jednego z pośredników zbawczej łaski Boga. Hick zatem nie tylko od-
rzuca jedyność chrześcijaństwa jako religii, ale także jedyność Jezusa Chrystu-
sa jako powszechnego Zbawiciela oraz tego, w którym Bóg objawił się w sposób 
normatywny, pełny i ostateczny. Mówiąc jeszcze inaczej, centralnym punk-
tem krytyki tzw. klasycznej teologii religii jest kwestionowanie jedyności Jezusa 
Chrystusa jako »prawdziwego Boga« oraz jedynego i powszechnego Zbawiciela 
wszystkich. Na niej się zasadza i z niej wypływa cały teocentryzm tego angiel-
skiego teologa i filozofa religii” – stwierdza słusznie Zbigniew Kubacki29.

John Hick nie jest całkowicie nieznany polskiemu środowisku teologiczne-
mu30. Jego poglądy zasługują jednak na dalszą analizę, jako że stwarzają oka-
zję do pogłębienia podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej w kontekście 
współczesnej sytuacji kulturowej i religijnej.

3. Główne tezy chrystologicznego projektu Johna Hicka

W swoich pismach, tak filozoficznych, jak i teologicznych, Hick krytycz-
nie odnosi się do dogmatów chrystologicznych przyjętych na pierwszych wiel-
kich soborach ekumenicznych, zwłaszcza w Nicei (325) i Chalcedonie (451). 
Prawda wiary o Jezusie Chrystusie jako prawdziwym Bogu i prawdziwym czło-
wieku należy do kategorii tych prawd wiary chrześcijańskiej, które kształto-
wały się z największym trudem i właściwie po dziś dzień stanowią przedmiot 
zasadniczej dyskusji. Uczestniczy w niej także John Hick i wielu jego zwolen-
ników. Wychodzi on z założenia, że podstawowym błędem klasycznej chrysto-
logii jest literalne pojmowanie przez nią wcielenia Syna Bożego. Prowadzi to 
bowiem do dosłownego pojmowania Jego bóstwa, co jest zdaniem Hicka tezą 
przesadną i nieuzasadnioną. Jezus w czasie swojego życia ziemskiego nigdy nie 
twierdził, że jest prawdziwym Bogiem. Nie uważał się też, w przekonaniu an-
gielskiego filozofa religii, za wcielonego Boga. Hick podważa wartość intelek-
tualno-poznawczą klasycznej chrystologicznej definicji chalcedońskiej. Prawda 
o Jezusie Chrystusie jako „prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku” zosta-
ła sformułowana przy użyciu języka i pojęć, które nie są w stanie usatysfakcjo-
nować krytycznego, oświeconego rozumu. Przed jego trybunałem stają pojęcia 
niemogące spełnić kryteriów ani filozoficznych, ani religijnych. Hick nawiązu-

29 Z. Kubacki, Jedyność Jezusa Chrystusa. O jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa 
w kontekście chrześcijańskich teologii religii, Warszawa 2005, s. 119n.

30 Por. np. G. Chrzanowski, John Hick, w: Leksykon wielkich teologów XX/XXI w., red. J. Majewski, 
J. Makowski, t. 2, Warszawa 2004, s. 192–208; tenże, Zbawienie poza Kościołem. Filozofia pluralizmu 
religijnego Johna Hicka, Poznań 2005.
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je również do ulubionego argumentu wielu przedstawicieli współczesnego, no-
wego ateizmu, twierdząc, że chrześcijańskie przekonanie o wyjątkowości Jezusa 
Chrystusa, wynikającej z Jego prawdziwego bóstwa, prowadziło Jego wyznaw-
ców do błędnego i szkodliwego twierdzenia o wyższości chrześcijaństwa nad 
innymi religiami. Historia zna wiele tragicznych konsekwencji takiego podej-
ścia31. Istnieje jednak rozwiązanie tego palącego problemu, kontynuuje angiel-
ski myśliciel, a mianowicie sięgnięcie do języka metaforycznego. Pozwala on 
na właściwe rozumienie twierdzenia o wcieleniu Boga, które dzięki temu może 
zostać należycie zreinterpretowane. Za Sarah Coakley, autorką książki Christ 
without Absolutes32, Hick przytacza sześć sposobów rozumienia teologii wcie-
lenia. W odwołaniu do nich formułuje własne rozumienie wcielenia Boga33. 
Znaczeniami wcielenia Boga według Coakley i Hicka są: zaangażowanie Boga 
w ludzkie życie; zaangażowanie Boga w szczególny i skuteczny sposób w życie 
samego Jezusa; przyjście Chrystusa w ciele – powiązane z Jego preegzysten-
cją; wiara w pełne wcielenie bóstwa i człowieczeństwa w Jezusie Chrystusie; 
Jezus jako jedyne wcielenie Boga (model inkluzywistyczny) a objawienie Boga 
w Jezusie Chrystusie jakościowo wyższe od innych wcieleń Boga; model So-
boru Chalcedońskiego (451), posługujący się pojęciami języka substancjalnego 
(physis, ousia, hypostasis). John Hick nie przyjmuje innych wyjaśnień wcielenia 
Boga niż dwa pierwsze. Już pojęcie preegzystencji jest jego zdaniem nie do za-
akceptowania. Dwa ostatnie zaś sposoby rozumienia wcielenia Boga uważa on 
za typowe dla klasycznej, tradycyjnej chrystologii, posługującej się pojęciami 
dosłownymi, na dodatek należącymi w większości przypadków do języka sub-
stancjalnego.

John Hick jest przekonany, że historyczny Jezus nie uważał się za wcielenie 
Boga. Klasyczna chrystologia, sformułowana choćby na I soborze ekumenicz-
nym w Nicei (325), przynosi takie rozumienie osoby i misji Jezusa, którego On 
sam nie byłby w stanie zaakceptować, jako że nie odnajduje się w jego ramach. 
W swojej oficjalnej doktrynie Sobory Nicejski i Chalcedoński uczą więc czegoś, 
co samemu Jezusowi było obce: „nie pojmował [On] siebie jako Boga ani jako 
wcielonego Syna Bożego”34. Tym samym Hick sprzeciwia się tym wszystkim 
chrześcijańskim apologiom, które w słowach i czynach historycznego Jezusa 
upatrują Jego świadomości bycia wcielonym Synem Bożym. W jego przekona-
niu Ewangelie nie dostarczają na to wystarczających argumentów. Opiera się 

31 Por. J. Hick, The Metaphor of God Incarnate. Christology in a Pluralistic Age, Louisville, Kentucky 
1993, s. IX.

32 Oxford 1988.
33 Por. J. Hick, The Metaphor of God Incarnate, dz. cyt., s. 9n.
34 Tamże, s. 27.
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przy tym na wybiórczej lekturze egzegetów, których obrał sobie za naukowe au-
torytety – Jamesa D.G. Dunna i Davida Browna35.

W swojej negacji chrystologii klasycznej Hick podważa nie tylko tezę chry-
stologii explicite, mówiącej o popaschalnej wierze w Boże synostwo Jezusa 
Chrystusa, ale i tezę o chrystologii implicite, wedle której Jezus już w swoim 
życiu ziemskim był świadomy swojego synostwa Bożego, co rzutowało na poj-
mowanie przez Niego własnej misji jako eschatologicznej. Ani określenie Abba, 
używane przez Jezusa jako przejaw szczególnej, niepowtarzalnej relacji do Boga 
Ojca, ani odpuszczanie przez Niego grzechów (np. Mk 2, 1–1 2) nie przekonują 
do słuszności chrystologii implicite Jezusa36. Nie przekonują też Hicka Jezuso-
we logia, zawarte w Ewangelii według św. Jana, mówiące o nadzwyczajnej wię-
zi jedności z Ojcem. 

W argumentacji teologii chrześcijańskiej szczególne miejsce zajmuje cud 
zmartwychwstania Chrystusa, albo – zgodnie z najstarszą warstwą chrysto-
logii Nowego Testamentu – wskrzeszenie Go przez Ojca. Wydarzenie to jest 
postrzegane jako kolebka wiary i samego Kościoła. Hick nie cofa się przed za-
kwestionowaniem również tego argumentu. Jest on bowiem przekonany, że 
uczniowie Jezusa nie postrzegali bynajmniej zmartwychwstania jako dowodu 
na Jego Boże synostwo. Stwierdza przy tym nieco zaskakująco, jakoby w cza-
sach Jezusa powstanie z martwych nie było czymś wystarczająco wstrząsającym 
i niezwykłym37. Nowy Testament jest pełen opowiadań o wskrzeszeniach: Ła-
zarza, syna pewnej wdowy z Nain, córki Jaira, wzmianka o powstaniu z grobów 
wielu zmarłych po śmierci Jezusa. Hick najwyżej może się zgodzić na stwier-
dzenie, że zmartwychwstanie Jezusa to potwierdzenie zajmowania przez Niego 
szczególnego miejsca w Bożym planie zbawienia. Nowy Testament nie ukazu-
je Go jako prawdziwego Syna Bożego, ale co najwyżej jako człowieka szcze-
gólnie świadomego Boga, „człowieka Bożego”. Z tego wypływał Jego autorytet 
jako charyzmatycznego nauczyciela. Wiązała się z tym również nadzwyczajna 
otwartość na Bożego Ducha, który działał w Jezusie i przez Niego.

Ponadto, dodaje Hick, pojęcia „bóstwo” czy „syn Boży” nie należą w Biblii 
do jednoznacznych. Wybitne postaci, np. sędziowie czy królowie, byli określa-
ni mianem „synów Bożych”, jako że ich relacja do Boga bardzo różniła się od 
tej, jaką mieli inni, przeciętni ludzie. Jest to jeszcze jeden argument za słusz-
nością obranej przez Johna Hicka drogi metaforycznego rozumienia tytułów 
chrystologicznych. Tak właśnie, metaforycznie, pierwsi chrześcijanie mówili 
o Jezusie jako „synu Bożym”. Używali oni bowiem analogicznego języka miło-
ści, pobożności, ekstazy i liturgii. Takiego języka nie sposób uznać za nauko-
35 Por. Z. Kubacki, Jedyność Jezusa Chrystusa, dz. cyt., s. 119–1 23.
36 Por. J. Hick, The Metaphor of God Incarnate, dz. cyt., s. 31–33.
37 Por. tamże, s. 170.
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wy, gdyż w swej istocie jest on ekstrawagancki, przesadny, a nie metafizyczny, 
precyzyjny, który należałoby traktować literalnie. Zachodzące w kościelnej teo-
logii procesy przekształcenia języka miłości i metafory w język metafizycznej 
dosłowności angielski filozof religii ocenia jako negatywne. Wymownym przy-
kładem takiej zmiany jest dla niego choćby chrystologia wcielenia, która w Pro-
logu Janowej Ewangelii przemawia za pomocą poezji i metafory, by niedługo 
potem stać się językiem dogmatycznej metafizyki. Tytuły chrystologiczne po-
chodzące ze świata metafory (Zbawiciel, Pan, Bóg, Syn Boży) utraciły swoją me-
taforyczność, stając się pojęciami dosłownymi. Widać to, jego zdaniem, już na 
przykładzie języka Soboru Nicejskiego (325). Sobór ten położył podwaliny pod 
klasyczną chrystologię, która wyznaczyła kierunek oficjalnej nauki Kościoła na 
piętnaście wieków. Hick poddaje tę doktrynę ostrej krytyce, uważając ją za nie-
spójną i niemożliwą do przyjęcia na płaszczyźnie filozoficznej. Zastosowanie 
języka pojęć metafizycznych sprawia, że człowiek zostaje skonfrontowany nie 
z tajemnicą Boską, ale ludzką, gdyż stworzoną przez ludzi i wyrażoną językiem 
filozofii, odległym od języka i pojęciowego świata Biblii. Jako przykład poda-
je element chrystologicznej definicji Soboru Chalcedońskiego (451), mówiącej 
o połączeniu w Jezusie Chrystusie dwóch natur, boskiej i ludzkiej, „bez zmiesza-
nia i zmiany, oraz bez rozdzielenia i rozłączenia”38. Zdaniem angielskiego my-
śliciela, połączenie bóstwa i człowieczeństwa jest z gruntu rzeczy niemożliwe, 
gdyż chodzi tu o dwa całkowicie różne, nieprzystające do siebie światy: boski 
i ludzki – wieczny i skończony; stworzyciel – stworzenie; wszechmoc, wszech-
wiedza i wszechobecność Boga – ograniczoność i małość człowieka. To jego 
zdaniem podstawowy problem, który określa jako „problem niekompatybilnych 
atrybutów”39. Według niego, żadna z dotychczasowych chrystologii nie potra-
fiła uporać się z tym dylematem. Oferują więc doktrynę niezrozumiałą i we-
wnętrznie niespójną, a wręcz sprzeczną.

Wszystko to sprawia, że należy się zwrócić ku niedocenianej, w opinii an-
gielskiego filozofa religii, koncepcji Boga z etapu przedobjawieniowego. Chodzi 
o wizję Boga prezentowaną przez teologię naturalną (filozofię religii). Objawie-
nie, zdaniem Hicka, nie może stawiać pod znakiem zapytania atrybutów Boga, 
przyznanych Mu przez klasyczną myśl filozoficzną. Angielski uczony nie rozu-
muje tu bynajmniej w sposób łatwy do podważenia, gdyż nie przedkłada rozu-
mu ponad objawieniem. Argumentuje inaczej: byłoby to szkodą dla objawienia, 
gdyby się okazało, że podważa ono rozumowe podstawy myślenia. Nieogarnio-
ny Bóg nie mógł żadną miarą „pomieścić się” w Jezusie Chrystusie, nieogar-
nione bóstwo nie może wyrazić się w skończonym człowieczeństwie. Czysto 

38 Tamże, s. 48.
39 Por. tamże, s. 102.
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historyczne afirmacje dotyczące Jezusa Chrystusa nie pozwalają też stwierdzić, 
że był On moralnie doskonały i bezgrzeszny. 

Wszystkie te analizy umacniają Johna Hicka w przekonaniu, że tajemnicę 
wcielenia należy zinterpretować w nowy sposób, wolny od zawężeń narzuco-
nych przez chalcedońską doktrynę chrystologiczną. Nie metafizyczna, lecz me-
taforyczna metoda wyjaśniania jej może przynieść pozytywne skutki dla wiary. 
O ile w Starym Testamencie Bóg jest opisywany przede wszystkim za pomo-
cą obrazów, takich jak „król”, „pasterz”, „ojciec” czy „skała”, o tyle Nowy Testa-
ment jednoznacznie preferuje określenie „ojciec” jako najlepiej oddające naturę 
Boga. Nikt nie wątpi w to, że użyte pojęcia to metafory, starające się przybliżyć 
Boga będącego czystym duchem, istniejącego poza wymiarami ludzkiej ciele-
sności i związanej z nią płciowości. Nie ma więc sensu upieranie się przy me-
tafizycznej precyzji i suchości chrystologicznych pojęć, skutecznie zabijających 
metaforykę, lecz należy jednoznacznie opowiedzieć się za rozumieniem me-
taforycznym. Pozwoli ono lepiej wydobyć na światło dzienne istotne prawdy 
o Jezusie, Jego Osobie i życiu. Dzięki temu narzędziu językowemu można lepiej 
zrozumieć znaczenie „wcielenia” Boga w życie Jezusa. Ponieważ czynił On wolę 
Bożą, można powiedzieć, że Bóg się w Niego „wcielił”. Doskonałe wypełnianie 
woli Bożej stanowi podstawę do stwierdzenia, że Jezus urzeczywistniał ideał 
człowieczeństwa jako bezwarunkowej otwartości na rzeczywistość Boga. Bez-
graniczne poświęcenie dla innych, zauważalne w Jego życiu, należy rozumieć 
jako „wcielenie” nieskończonej Bożej miłości – proponuje angielski filozof reli-
gii40. „Te cytaty jasno pokazują, że Hick przeczy dosłownemu rozumieniu wcie-
lenia Syna Bożego (…). W Jezusie widzi on człowieka żyjącego na szczególnie 
wysokim poziomie świadomości Boga i odpowiedzi na Bożą obecność. W tej 
perspektywie różnica między Jezusem a innymi ludźmi nie jest jakościowa, ale 
najwyżej ilościowa, tzn. że Jezus otworzył się i odpowiedział na Boże działa-
nie – czyli na Bożą łaskę, lub Bożego Ducha – lepiej niż inni ludzie”41. Konse-
kwencją takiego wywodu – a jeszcze bardziej jego immanentnym celem – jest 
wykazanie, że nie ma racji ten, kto uznaje Jezusa Chrystusa za jedyne, nieprze-
wyższalne, rzeczywiste i ontyczne wcielenie Boga. Otwiera to drogę do wykaza-
nia, że w wielu innych postaciach religijnych Bóg był w podobny sposób obecny 
i aktywny. Można więc, wraz z S.T. Davisem, zadać uzasadnione pytanie: po co 
w ogóle Hick podtrzymuje jeszcze pojęcie wcielenia Boga jako takie?42 Do cze-
go jest mu ono jeszcze potrzebne, skoro zanegował dwa najważniejsze dogmaty 
klasycznej chrystologii kościelnej, mianowicie prawdę o Jezusie Chrystusie jako 

40 Por. tamże, s. IX.
41 Z. Kubacki, Jedyność Jezusa Chrystusa, dz. cyt., s. 134.
42 Por. S.T. Davis, John Hick on Incarnation and Trinity, w: The Trinity. An Interdisciplinary Symposium 

on the Trinity, red. S.T. Davis, D. Kendall, G. O’Collins, Oxford 1999, s. 251–272, tu s. 267.
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ostatecznym objawieniu Boga oraz o powszechności i jedyności zbawienia, któ-
re On przyniósł na świat?

John Hick staje do konfrontacji z tezami klasycznej chrystologii chrześcijań-
skiej po zdefiniowaniu podstawowego dla swojej twórczości założenia. Polega 
ono na wykazaniu szkodliwości i niemożności zaakceptowania takiego poglą-
du, że oto któraś z wielkich religii świata może sobie uzurpować prawo do bycia 
jedyną prawdziwą religią, chcianą i objawioną przez Boga. Jeśli taką religią za-
mierza być chrześcijaństwo, to w jego przekonaniu kłóci się to z demokratycz-
nym i pluralistycznym duchem naszych czasów, dążących do zrównania praw 
wszystkich, którzy o taką równość występują. Uznanie bóstwa Jezusa byłoby 
dla angielskiego myśliciela zabójczym ciosem zadanym walce o równoupraw-
nienie. Chrześcijaństwo okazałoby się bowiem wtedy jedyną prawdziwą religią 
i zyskałoby niemożliwą do złamania przewagę nad pozostałymi religiami. A do 
tego przecież żadną miarą nie można dopuścić. Dlatego pozostaje jedyne wyj-
ście: Jezusa można uznać co najwyżej za eschatologicznego proroka Boga, ko-
goś, w kim Bóg działa w nadzwyczajny, spektakularny sposób. W przeciwnym 
razie mielibyśmy do czynienia ze zjawiskiem, które Hick określa mianem „skan-
dalu ograniczonego dostępu”43. Nie do przyjęcia jest dla niego teza, że objawienie 
miałoby być skierowane jedynie do pewnej grupy ludzi, mniejszości, która zosta-
łaby w ten sposób nadzwyczajnie uprzywilejowana: „Innymi słowy, skoro wyzna-
wanie chrześcijaństwa stanowi jakiś plus w stosunku do bycia buddystą, hinduistą 
czy muzułmaninem, to dlaczego Bóg wcielił się tylko w jednym czasie i w jed-
nym miejscu oraz w jednej z wielu cywilizacji? Gdzie tu Boża sprawiedliwość?”44. 
W imię ideologii równości, zabarwionej chrześcijańskimi motywami powszech-
nej miłości i sprawiedliwości Bożej, John Hick ignoruje zasadnicze twierdzenia 
chrystologii Nowego Testamentu i pierwszych wielkich soborów ekumenicz-
nych, na których były definiowane najważniejsze dogmaty chrystologiczne.

Zbigniew Kubacki wskazuje na konsekwencje przedstawionej tu pokrótce 
doktryny Johna Hicka dla trynitologii, soteriologii i nauki o relacji chrześcijań-
stwa do innych wielkich religii świata45. Warszawski jezuita słusznie zauważa 
poważny metodologiczny błąd Hicka, mianowicie preferowanie filozoficznych 
założeń nauki o Bogu w stosunku do danych objawienia i wiary. Istotna jest też 
teoriopoznawcza strona problemu. Opiera się ona na Kantowskim rozróżnie-
niu noumenon i fenomenon. Tej pierwszej, Rzeczywistości samej w sobie (Ding 
an sich – Hick używa tu pojęcia the Real) nie możemy poznać, bowiem jest nam 
dostępny jedynie sposób, w jaki jawi się ona poszczególnym ludziom w róż-
norodnych postaciach i odmianach postrzegania. Niemałe znaczenie, zdaniem 
43 Por. J. Hick, The Metaphor of God Incarnate, dz. cyt., s. 154–159.
44 Z. Kubacki, Jedyność Jezusa Chrystusa, dz. cyt., s. 138.
45 Por. tamże, s. 138–146.
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angielskiego myśliciela, pozostającego pod wymownym wpływem jednego z oj-
ców europejskiego oświecenia, mają tu pojęcia religijne, tradycje, pobożność, 
medytacja i sakramenty. Wszystkie religie świata, każda na swój sposób, traktują 
o jednej i tej samej, absolutnie niepoznawalnej Rzeczywistości. Każda z nich to 
niepowtarzalna droga w stronę Transcendencji. Boża rzeczywistość jest pozna-
wana przez pryzmat danej kultury, kształtującej własną relację do nieosiągal-
nej dla rozumu sfery tego, co święte. Hick uważa, że ludzkość nie czci jednego 
i tego samego Boga, lecz raczej bogów, będących sposobem objawienia się te-
goż jednego Boga. Zbigniew Kubacki ocenia metaforyczną koncepcję wciele-
nia Boga w Jezusie Chrystusie jako moralizm w czystej formie46. Osoby Boże są 
dla angielskiego filozofa religii trzema różnymi sposobami, drogami, na jakich 
człowiek myśli i doświadcza Boga47. Hick porzuca modalistyczne przekonanie 
o Bogu jako bycie osobowym. Według niego, Bóg jako Trójca Osób powinien 
zostać zinterpretowany w kluczu metaforycznym. Nie ma sensu mówić o Bogu 
jako osobie/osobach, gdyż tylko część religii tak twierdzi, podczas gdy pozosta-
łe używają kategorii nieosobowych.

Hick nie wątpi, że zbawienie jest dziełem Bożym. Nie zgadza się jednak z po-
strzeganiem Jezusa Chrystusa jako jedynego i powszechnego Zbawiciela, gdyż 
każda z religii traktuje ten problem odmiennie. Jezus z Nazaretu to dla angielskie-
go filozofa religii zaledwie jeden z wielu pośredników zbawienia. Jego śmierć na 
krzyżu została poddana mitologizacji, będąc sama w sobie co najwyżej pięknym 
symbolem miłości Boga i drugiego człowieka. Krzyż nie może zostać uznany za 
jedyną drogę zbawienia całej ludzkości – twierdzi Hick. Wychodząc od filozoficz-
nej zasady demokratycznej równości wszystkich religii w wymiarze zbawienia, 
postrzega on je jako paralelne względem siebie, równorzędne drogi zbawienia. 
Opierając się na pryncypiach buddyzmu, według którego orientuje całą swo-
ją koncepcję, interpretuje fenomen zbawienia zgoła inaczej niż chrześcijaństwo: 
zbawienie nie wiąże się z wiarą w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, lecz 
polega na „przemianie życia ludzkiego z naturalnego egocentryzmu ku nowej 
orientacji skoncentrowanej na Bożej Rzeczywistości”48.

4. Czy refleksja Hicka o Jezusie z Nazaretu jest jeszcze chrystologią?

W związku z chrystologiczną refleksją Johna Hicka pojawia się niemały 
problem. Otóż, aby w ogóle można było mówić o chrystologii, należy założyć 
wyznanie wiary, że historyczny Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym. Nie wy-
starczy bowiem sama refleksja nad historyczną postacią Jezusa z Nazaretu (je-
46 Por. tamże, s. 140n.
47 Por. J. Hick, The Metaphor of God Incarnate, dz. cyt., s. 149.
48 Tamże, s. 136.
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zuologia); w takim przypadku nie można jeszcze mówić o chrystologii. Wielu 
krytyków poglądów Johna Hicka zarzuca mu, że nie zakłada on synostwa Bo-
żego Jezusa Chrystusa, co jest właściwym centrum tej refleksji teologicznej, 
którą zwykło się określać mianem chrystologii. Hick odrzuca chrześcijańskie 
rozumienie Jezusa Chrystusa, proponując własne rozumienie wcielenia i odku-
pienia. Wszystko to czyni po to, by uzasadnić swoją interpretację ekskluzyw-
nego roszczenia uniwersalności Jezusa Chrystusa, podzielaną przez wszystkich 
chrześcijan. Już w punkcie wyjścia można stwierdzić, że relatywizując jedy-
ność i nieprzewyższalność wcielenia Boga w Jezusie Chrystusie oraz Jego dzieła 
zbawczego, John Hick opuszcza szeregi chrześcijaństwa i staje poza nim. Za-
daniem niniejszej analizy było wykazanie, że do takich wniosków angielski my-
śliciel doszedł na drodze ewolucji, która wychodząc od klasycznych twierdzeń 
chrystologii, doprowadziła go na pozycje pluralistyczne, wedle których wcie-
leń Boga jest wiele, a Jezus jest tylko jednym – ale niejedynym – z nich. Wielo-
krotnie można się było przekonać o tym, jak niespójna jest naukowa refleksja 
Johna Hicka, jak wątpliwa jego metoda badawcza, jak nieprecyzyjne są pyta-
nia, które zadaje. Weźmy choćby pod uwagę następujące sformułowanie: „My 
purpose (…) is to present the outline of a Christology or more precisely, of an 
understanding of the religious significance of Jesus of Nazareth”49. Hick szkicu-
je tradycyjną, chrystologiczno-teologiczną perspektywę, typową dla klasycznej 
chrystologii, zaczynającej od refleksji nad historycznym Jezusem z Nazaretu, 
po to, by dojść do wniosku, że jest On Chrystusem, Synem Bożym. Do tego 
podstawowego stwierdzenia bóstwa Jezusa Chrystusa w sensie ontycznym jed-
nak nie dochodzi, czyniąc wszystko, co tylko możliwe, by zrelatywizować to 
twierdzenie wiary, odwołując się przede wszystkim do swojej teorii języka me-
taforycznego. Zgodnie z założeniami chrystologii liberalnej, angielski autor nie 
kwestionuje historyczności Jezusa oraz historii Jego życia i działania, jednak 
w zamierzony sposób unika wyciągnięcia takich wniosków, które dotyczyłyby 
Jego bóstwa. Wynika to z religioznawczego założenia Hicka, że każda próba 
chrystologicznej interpretacji Jezusa z Nazaretu jest ideologią50.

49 J. Hick, An Inspiration Christology, w: tenże, Disputed Questions. Theology and the Philosophy of 
Religion, Houndmills 1993, s. 55.

50 Por. K. Joswowitz-Schwellenbach, Zwischen Chalcedon und Birmingham. Zur Christologie John 
Hicks, Neuried 2000, s. 26.



202 Studia Redemptorystowskie

Summary

Christology according to John Hick in the light of his creation

Pluralistic theology of religions is a real threat to Christianity. It relativizes 
the unicity of saving mediation of Jesus Christ in the name of democratic equ-
ality of all religions. The Congregation for the Doctrine of the Faith recognized 
this threat and published „Dominus Iesus” declaration in 2000. This document 
refers, inter alia, to the creativity of John Hick (1922–2012). The English philo-
sopher of religions is one of the best known and the most prominent represen-
tatives of the pluralistic theology of religions. This theory treats all religions as 
equal ways of salvation. The absolute claim of Christianity is severely criticized. 
John Hick’s contribution to this criticism is about relativization of Jesus Christ’s 
salutary meaning. Hick questions the dogmatic and ontological language of the 
first christological council in Nice (325) and Chalcedon (451). He accuses this 
language of abandoning the imagery of the biblical language. According to Hick 
Jesus Christ is not a genuine Son of God- He is one of God’s embodiments. The 
article analyzes John Hick’s pieces of writing and ends with a critical conclusion.
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Niniejszy artykuł dotyczy elementów pneumatologicznych w myśli dwóch 
wybitnych teologów współczesnych, belgijskiego jezuity Jeana Galota oraz 
włoskiego arcybiskupa Brunona Fortego. Elementy te przedstawione zostaną 
w perspektywie soteriologicznej, ukazującej, w jaki sposób zbawienie człowie-
ka widziane jest przez owych teologów w aspekcie wydarzenia Pięćdziesiątni-
cy. By osiągnąć ten cel, należy dokonać syntezy ich myśl, co pozwoli pokazać 
zbieżność ich stanowisk. Wspólnym dla obu źródłem owej myśli jest objawie-
nie Boże w jego dwóch aspektach: Pisma Świętego oraz Tradycji. Jest ona moc-
no zakorzeniona w biblijnym przekazie dotyczącym działania Ducha Świętego. 
Zarówno Galot, jak i Forte całe życie Chrystusa widzą w perspektywie głębokiej 
komunii trynitarnej, w której Duch Święty odgrywa ważną rolę. Towarzyszy 
On Jezusowi w każdym wydarzeniu Jego życia, do tego stopnia, że gdy Syn Boży 
umiera na krzyżu, można mówić o „wydaniu” Ducha1. Poza tym współcierpie-
nie Ducha Świętego z Jezusem pojawia się zawsze wtedy, gdy ktoś grzeszy (por. 
Ef 4, 30)2. Stąd można powiedzieć, że obaj teologowie widzą Ducha Świętego 
jako osobę, z którą można nawiązać więź przyjaźni. Stanowi ona istotę budo-
wania Tradycji Kościoła. Wszelkie zgromadzenia wspólnoty wiernych na sobo-
rach powszechnych odbywają się pod przewodnictwem Ducha Świętego. Galot 
i Forte wyznają katolicką naukę o Tradycji, której przewodzi Duch Boży, co sta-
nowi fundament syntezy ich myśli.

1 Por. B. Forte, Gesù di Nazaret, storia di Dio, Dio della storia, Milano 1981, s. 182.
2 Por. J. Szczurek, Zafascynowanie osobą Chrystusa, Jean Galot SI – osoba i czyny, w: Wybitni teolo-

gowie XX wieku, krąg języka francuskiego, red. J. Jezierski, K. Parzych, Olsztyn 2004, s. 59.
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1. Zbawcze znaczenie zesłania Ducha Świętego w myśli Jeana Galota

Pneumatologię Galota charakteryzują zasadniczo dwie cechy: mocne zako-
rzenienie w przekazie biblijnym oraz to, że belgijski jezuita opisuje działanie 
Ducha Świętego jako kontynuację dzieła Chrystusa. Jego pneumatologia wypły-
wa więc niejako z chrystologii. To Chrystus jest w centrum Bożego działania, 
wypełniając odwieczny plan Ojca. Miejsce Ducha Świętego w tym planie wiąże 
się z dopełnianiem dzieła Chrystusa, jego kontynuacji w dziejach Kościoła. Stąd 
teologia Galota charakteryzuje się następującym porządkiem: Chrystus i Jego 
dzieło, Zesłanie Ducha Świętego jako owoc Paschy, dzieje Kościoła jako konty-
nuacja misji zbawienia człowieka.

1.1. Jedność i wzajemne powiązanie Paschy Chrystusa 
z zesłaniem Ducha Świętego
Na samym początku należy zauważyć, że wszystkie wymienione wydarze-

nia, tj. śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie są ściśle powiązane z wy-
darzeniem Pięćdziesiątnicy. Dzieje się tak, ponieważ w działaniu zbawczym 
Chrystusa obecny jest zawsze i współdziała Duch Święty. Stąd, by ukazać zbaw-
czą wartość wydarzenia zesłania, trzeba najpierw wyjaśnić związek, jaki istnieje 
między nim a śmiercią, zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem Chrystusa. 
To pozwoli zrozumieć, co stanowi i na czym polega zbawczy charakter Pięć-
dziesiątnicy. Galot postrzega bowiem zesłanie Ducha Świętego nie tylko jako 
ostateczne wypełnienie tajemnicy wcielenia, ale także jako wypełnienie Nowe-
go Przymierza, które Bóg Trójjedyny zawarł z ludzkością, oraz jako wydarzenie 
inicjujące misję o charakterze uniwersalnym – duchowego ożywienia i wyzwo-
lenia ludzkości3.

O wzajemnym związku między Pięćdziesiątnicą a śmiercią Jezusa można, 
zdaniem belgijskiego teologa, mówić w tym sensie, że jedna jest owocem i na-
stępstwem drugiej. Duch bowiem towarzyszy Jezusowi podczas męki4, co sy-
gnalizuje św. Jan poprzez opis przebitego boku Jezusa, z którego wypłynęła 
krew i woda (por. J 19, 34). Woda symbolizuje sakrament chrztu, a krew Eu-
charystię. Oba sakramenty stają się skuteczne na mocy osiągnięcia przez Jezusa 
stanu chwalebnego i wylania przez Niego Ducha Świętego. W ten właśnie spo-
sób ofiara Chrystusa i jej zbawienne skutki zostają przekazane ludzkości5. 

Z kolei związek między zmartwychwstaniem a Pięćdziesiątnicą polega, 
zdaniem Galota, na tym, że nowe życie, które Chrystus przyjął w swoim cie-
3 Por. J. Galot, Ciało Mistyczne, tłum M. Szwabowska, Warszawa 1964, s. 55.
4 Por. D. Gardocki, Oblicze współcierpiącego Ojca w ujęciu Jeana Galota, „Studia Bobolanum” 2 (2010), 

s. 29.
5 Por. J. Galot, Gesù Liberatore, Firenze 1978, s. 437.
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le, jest życiem Ducha Świętego6. Świadczy o tym św. Paweł, mówiąc o Jezusie 
jako o „ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych 
pełnym mocy Synem Bożym” (Rz 1, 4). W innym natomiast miejscu powie, 
że Chrystus podobnie jak pierwszy człowiek Adam, będący duszą żyjącą, stał 
się duchem ożywiającym (por. 1 Kor 15, 45). Widzimy tu różnicę, jaka istnieje 
między duszą a duchem. Dusza stanowi bowiem nieodzowny element natury 
ludzkiej, duch ożywiający natomiast przychodzi do człowieka jako dar uwiel-
bionego Chrystusa. Dar ten wiąże się z osobą Zbawiciela, ponieważ jest On 
duchem (por. 2 Kor 3, 17). Wypada tu zauważyć, że św. Paweł nie utożsamia Je-
zusa z Duchem, ale chce powiedzieć, że z punktu widzenia ekonomii zbawie-
nia ważne jest to, że Chrystus posiada pełnię Ducha Świętego. Innymi słowy, 
Jego ludzka natura jest przepełniona obecnością Ducha Świętego, który następ-
nie zostanie przekazany ludzkości. Stąd nowe życie, które w zmartwychwstaniu 
przyjmuje Zbawiciel, jest obecnością Ducha Świętego, nastawioną na udziela-
nie się ludziom. W tym świetle Pięćdziesiątnica jawi się jako dopełnienie tajem-
nicy zmartwychwstania7.

Omawiany związek między wylaniem Ducha a zmartwychwstaniem nale-
ży widzieć, zdaniem Galota, w świetle działania Trójcy, której tajemnica ujaw-
nia się w miłości do człowieka8. Zmartwychwstanie jest bowiem dziełem Ojca, 
który wskrzesza swojego Syna za pośrednictwem Ducha Świętego. W związku 
z tym Eucharystia, symbol Ciała i Krwi Chrystusa, jest pokarmem duchowym 
i znakiem Jego obecności, która realizuje się za pośrednictwem działania Ducha 
Świętego (por. 1 Kor 10, 3–4, 12, 13).

Z kolei wzajemny związek między wniebowstąpieniem a Pięćdziesiątnicą 
jest, zdaniem Galota, wyraźniejszy aniżeli ten między wylaniem Ducha Świę-
tego a zmartwychwstaniem. Wniebowstąpienie oznacza bowiem cielesne odej-
ście Jezusa, natomiast zesłanie Ducha Świętego sprawia, że Chrystus jest obecny 
w świecie w nowy sposób – za pośrednictwem Ducha, który kontynuuje dzieło 
zapoczątkowane przez Niego na ziemi. Ma to doniosłe znaczenie z punktu wi-
dzenia soteriologii, ponieważ odsłania prawdę o tym, że wylanie Ducha rozpo-
czyna czas Kościoła – nowy etap w ekonomii zbawienia9.

Omawiany związek wyraża się także w tym, że Chrystus po wniebowstąpie-
niu osiągnął władzę, która polega na udzieleniu ludzkości największego daru: 
Ducha Świętego. Przysługuje Mu ona jako Głowie Mistycznego Ciała. Świadec-
twem tego jest obecność we wspólnocie Kościoła wielości charyzmatów. Chry-
stus uwielbiony bowiem, będący Głową Kościoła, poprzez dar swego Ducha 

6 Por. tamże, s. 432.
7 Por. J. Galot, Il mistero della speranza, Assisi 1971, s. 135.
8 Por. J. Szczurek, Trójjedyny, Kraków 2003, s. 296.
9 Por. J. Galot, Il mistero della speranza, dz. cyt., s. 130. 
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czyni „jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych 
pasterzami i nauczycielami” (Ef 4, 8–11). Galot zwraca uwagę na to, że inaugu-
racja królestwa Bożego zostaje zapoczątkowana w niebie wraz z wniebowstą-
pieniem, natomiast na ziemi łączy się ona z zesłaniem Ducha Świętego10. 

Związek ten ma wreszcie inne, głębsze znaczenie, którego źródłem jest Stary 
Testament. Według belgijskiego jezuity bowiem, zesłanie Ducha Świętego ozna-
cza ostateczne spełnienie starotestamentowej zapowiedzi mówiącej o przymie-
rzu Boga z ludźmi – jest ono widziane właśnie jako obecność Ducha Bożego 
pośród ludu. Na prawdę tę wskazują proroctwa Izajasza: „Co do mnie takie jest 
moje przymierze z nimi, mówi Pan: Duch mój, który jest nad tobą i słowa moje, 
które włożyłem ci w usta, nie zejdą z twych własnych ust” (Iz 59, 21), oraz drugie, 
opisujące Mesjasza jako Tego, na którym spoczywa Duch Pański (por. Iz 11, 1).

1.2. Teologia przymierza a problem zesłania Ducha Świętego
O przymierzu, jakie Bóg zawrze ze swoim ludem, mówi także prorok Eze-

chiel. Znakiem jego ma być obecność i działanie Ducha Bożego, który doko-
na wewnętrznej przemiany ludu: zmieni serce z kamienia w serce z ciała oraz 
tchnie nowego Ducha we wnętrze człowieka (por. Ez 36, 26–29). Skutkiem tego 
będzie także oczyszczenie ludu z grzechów. Ostatecznym celem obecności Du-
cha Bożego pośród Izraela jest doprowadzenie go do odnowy moralnej oraz do 
posłuszeństwa względem Boga, a w ten sposób do zbawienia. Podobnie jak Eze-
chiel wypowiada się Jeremiasz, który widzi przemianę wewnętrzną Izraela jako 
skutek działania Ducha Jahwe. Co więcej, istota tej przemiany ma polegać na 
wpisaniu nowego prawa w serce człowieka (por. Jr 31, 31–33).

Wymienieni prorocy nie mówili, jak zaznacza Galot, o Duchu Bożym jako 
bycie osobowym. Widzieli w Nim raczej siłę i przejaw działania Boga, niemniej 
ich przepowiadanie odnosi się do zesłania Ducha Świętego i zapowiada je11. 

Wydarzenie to widziane jest w końcu przez św. Pawła jako dopełnienie przy-
mierza zawartego między Bogiem a ludźmi. Jest to jednak przymierze Ducha, 
nie litery, ponieważ Duch ożywia, litera zaś zabija (por. 2 Kor 3, 6). Dlatego 
nowe przymierze, zawarte w Duchu, usuwa stare. 

Do myśli św. Pawła nawiązuje św. Augustyn, który łączy, według Galo-
ta, zesłanie Ducha Świętego z zawarciem przymierza na górze Synaj. Upo-
dabnia je do siebie płonący ogień oraz słowa, które wyrażają obowiązującą 
treść przymierza. Zasadnicza różnica między nimi polega natomiast na tym, 
że treść nowego przymierza jest wypisana w sercu każdego człowieka, a nie 
na tablicach kamiennych. Stąd można powiedzieć, że serce ludzkie jest miej-

10 Por. tenże, Gesú Liberatore, dz. cyt., s. 435.
11 Por. tamże, s. 439.



207Teologia

scem, w którym po zbawczym dziele Chrystusa zamieszkuje Duch Święty, od-
nawiając człowieka od wewnątrz12.

1.3. Duch Święty w misji Kościoła
Wszystko to nie wyczerpuje znaczenia zbawczego Pięćdziesiątnicy. W peł-

ni uwidacznia się ono bowiem w misji Kościoła. Jezus Zmartwychwstały dał 
wprawdzie swoim uczniom nakaz misyjny (por. Mt 28, 19–20), jednak dopie-
ro wniebowstąpienie otworzyło możliwość Jego nowego działania w świecie. 
Jest ono ściśle związane z zesłaniem Ducha Świętego, które stanowi przełom 
w rozprzestrzenianiu się słowa Bożego, ponieważ łączy się z misją Kościoła. Po-
kazuje jednocześnie prawdę o tym, że Kościół rodzi się z dynamizmu misyjne-
go, do którego istoty należy głoszenie Dobrej Nowiny13. Dlatego zesłanie Ducha 
Świętego inicjuje nowy sposób istnienia wspólnoty uczniów Chrystusa, która 
staje się otwarta na wszystkie narody, uniwersalna. Wydarzenie to rozpoczy-
na ponadto realizację misji wyzwoleńczej przez Kościół i w Kościele, ponieważ 
Duch Święty jest Duchem Chrystusa, który „zapowiada wyzwolenie jeńcom 
i więźniom swobodę”(Iz 61, 1). Ma ono charakter duchowy i polega na uwol-
nieniu ludzi spod panowania litery prawa. Duch Święty przemienia ludzi od 
wewnątrz i prowadzi ich do wolności, której istota polega na życiu według du-
cha (por. Rz 6, 14). Wyzwoleńczy charakter działania Ducha Świętego wiąże się 
w końcu, zdaniem Galota, z usynowieniem ludzi w Chrystusie14. Wskazuje na 
to Chrystus, mówiąc, że tylko syn cieszy się wolnością w domu swego ojca (por. 
J 34–36). Prawdę tę ukazuje także św. Paweł, pouczający chrześcijan o tym, że 
wszyscy, „których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi” (Rz 8, 14).

Wydarzenie Pięćdziesiątnicy przedłuża ponadto i urzeczywistnia cel wciele-
nia, którym jest zamieszkanie Słowa pośród ludzi. Dzięki wylaniu Ducha Świę-
tego ma ono charakter wewnętrzny. Odtąd Boże działanie, jak wskazuje Galot, 
od wewnątrz przemienia serce każdego człowieka. Duch Święty działa jednak 
nie tylko na pojedynczego człowieka, ale jak pisze teolog: „W dzień Zielonych 
Świąt Chrystus, który wstąpił do nieba, zstępuje na nowo na ziemię przez Du-
cha Świętego. Ten Duch staje się w nagły i cudowny sposób duszą zgromadzenia 
zebranego w wieczerniku”15. W tym sensie można powiedzieć, że inkarnacyjny 
aspekt zesłania Ducha Świętego łączy w sobie zarówno teologię przymierza, 
jak i działanie Ducha w przestrzeni eklezjalnej. Najpełniejszą postacią przymie-
rza zawartego między Bogiem a człowiekiem jest bowiem wspólnota Kościo-

12 Por. J. Galot, La Beata Passio, Milano 1969, s. 321.
13 Por. tenże, Gesù Liberatore, dz. cyt., s. 440.
14 Por. tamże, s. 442.
15 J. Galot, Ciało Mistyczne, dz. cyt., s. 55.
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ła, w ramach której obietnice tegoż przymierza stają się powszechnie dostępne 
i urzeczywistniają się w urzędach, sakramentach i charyzmatach.

Reasumując, można powiedzieć, że Duch Święty jest obecny we wszystkich 
wydarzeniach z życia Chrystusa, począwszy od zwiastowania, przez chrzest, 
a skończywszy na śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu, które mają 
znaczenie zbawcze. Jednakże pełnia zbawczej obecności Ducha Świętego obja-
wia się w wydarzeniu Pięćdziesiątnicy. Od tego momentu staje się On gwaran-
tem nowego przymierza we krwi Pana. Chrystus przekazuje Ducha Świętego 
naturze ludzkiej, dzięki czemu człowiek może zjednoczyć się z Bogiem. Zjedno-
czenie to stanowi cel Pięćdziesiątnicy, a zarazem odsłania jej wartość zbawczą.

2. Pneumatologia Brunona Fortego

Pneumatologia Fortego wpisuje się w ogólny charakter teologii włoskie-
go myśliciela, pojętej jako historia. Teologia jako historia uprawiana jest sku-
tecznie, ponieważ, zgodnie z aksjomatem Rahnera, Trójca ekonomii jest Trójcą 
immanentną. Innymi słowy, Bóg Trójjedyny nie objawia niczego poza samym 
sobą: daje siebie w akcie objawienia. Forte przejmuje ten aksjomat, ale modyfi-
kuje go. Rahner uznawał odwrotność, tzn. uważał, że Trójca ekonomii jest Trój-
cą immanentną i odwrotnie. Dla Fortego tylko pierwsza część tego twierdzenia 
jest prawdziwa16. Według niego, nie można mówić o odwrotności i Trójca im-
manentna nie utożsamia się z Trójcą ekonomii17. 

Tak zmodyfikowany aksjomat Rahnera otwiera myślenie teologiczne na 
symbolikę. Zgodnie z nim można przyjąć, że kiedy mówimy o Bogu, mówimy 
o Nim w sposób zapośredniczony, ponieważ to, co nazywamy Trójcą ekono-
mii, nie pokrywa się wprost z Trójcą immanentną. Stąd w rozważaniach tych 
zostaną ukazane te elementy pneumatologiczne teologii Fortego, które odpo-
wiadają wyżej poczynionym rozróżnieniom. I tak, najpierw ukazany zosta-
nie Duch Święty obecny w ekonomii, a następnie, na podstawie otrzymanych 
z analizy objawienia danych – w perspektywie Trójcy immanentnej. Następ-
nie podejmiemy próbę opisania Jego działania w kategoriach eklezjalnych: Cia-
ła Chrystusowego oraz Świątyni Ducha Świętego, co odpowiada tezie Fortego, 
że objawienie ma trynitarny charakter i dlatego osobę Ducha Świętego moż-
na uznać za paradygmat spotkania18. Obie te kategorie ukazują bowiem, w jaki 
sposób rzeczywistość Boska łączy się z ludzką bez pomieszania porządków.

16 Wielu teologów krytycznie odnosi się do odwrotności tego aksjomatu; por. Z. Kubacki, Grundax-
iom Karla Rahnera i jego interpretacje, „Studia Bobolanum” 2 (2002), s. 53–73.

17 Por. K. Guzowski, Symbolika trynitarna Brunona Fortego, Lublin 2004, s. 229.
18 Por. tamże, s. 93.
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2.1. Duch Święty w ekonomii
Włoski teolog ukazuje działanie Ducha Świętego w perspektywie Paschy 

Chrystusa. Wydarzenia paschalne są według niego historią Ducha19. W Duchu 
Świętym Jezus składa Ojcu ofiarę na krzyżu (por Hbr. 9, 14). Można powie-
dzieć, że Duch Święty otwiera Boga na człowieka i człowieka na Boga. Widocz-
ne to jest, gdy Duch oddany Ojcu w chwili śmierci Syna sprawia, że Syn staje 
po stronie grzeszników, otwiera się na nich. Natomiast Ojciec, przyjmując od 
Niego Ducha, z miłością pochyla się nad grzesznikami, wśród których odnajdu-
je swojego niewinnego Syna. W śmierci Jezusa Duch ukazuje różnicę w Trójcy, 
której znakiem jest „wydanie” Ducha przez Syna. Natomiast zmartwychwsta-
nie objawia jednoczącą siłę Ducha, który posłany od Ojca dla Syna jest Duchem 
zmartwychwstania i łączy na nowo zbawiony przez Syna grzeszny świat z mi-
łosiernym Ojcem. W tym jednoczącym działaniu otwiera człowieka na Boga. 
Odtąd człowiek otwiera się na działającego Syna, który przynosi na ziemię życie 
pochodzące od Ojca. Jak podkreśla Forte, Duch Święty pełni podwójną funkcję: 
otwiera świat Boży na świat ludzki, aż po wejście Syna Bożego w sytuację od-
dzielenia, charakterystyczną dla grzeszników, oraz pokonuje owo oddzielenie, 
jednocząc Syna z Ojcem w misterium paschalnym20.

W tej perspektywie otwarcia się Boga na świat w Duchu widziane jest całe 
życie i działalność Jezusa Chrystusa, zapoczątkowana uroczyście nad Jordanem 
(por. Mk 1, 10). Niemniej już w opisie poczęcia Jezusa stwierdza się, iż doko-
nało się ono za sprawą Ducha Świętego (por. Łk 1, 35). Zresztą paschalne tytu-
ły chrystologiczne nacechowane są odniesieniem do Ducha spoczywającego na 
Jezusie: Mesjasz, Namaszczony przez Ducha, Chrystus. W działalności Jezusa 
ujawnia się współpraca całej Trójcy w dziele odkupienia człowieka. Całe życie 
Nazarejczyka, widziane w optyce wejścia Boga w historię człowieka i współ-
tworzenia wraz z nim tej historii, naznaczone jest trynitarnym śladem. W tym 
działaniu zbawczym Trójcy szczególną rolę odgrywa Duch Święty. Ten, który 
pochodzi od Ojca i spoczywa na Synu, jest zejściem Boga w obszar „bez Boga”, 
po to, aby pojednać świat z Ojcem przez dzieło Syna21. To w Duchu Świętym 
Chrystus może być solidarny z każdym człowiekiem w każdej epoce.

Dzieło zbawienia dokonane przez Trójcę rozszerza się w czasie i sprawia 
wzrost królestwa Bożego w historii ludzkiej. Pascha Chrystusa bowiem otwo-
rzyła ludzką historię na odwieczną historię Boską i w niej obie się połączyły, 
bez zmieszania, ale i bez rozdzielenia. Ten teandryczny charakter historii roz-
wija się w żywej Tradycji Kościoła. Stąd Forte podkreśla, że Tradycja jest hi-
19 B. Forte, Trinità come storia, Milano 20022, s. 114; wyd. pol.: B. Forte, Trójca Święta jako historia, 

tłum. A. Rybińska, Kraków 2005, s. 155.
20 Por. tamże.
21 Por. tamże, s. 115 (wyd. pol. s. 156).
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storią Ducha Świętego, która realizuje się w historii Kościoła22. Miejscami jej 
realizacji są te obszary działalności Kościoła, które w doświadczeniu wspólnoty 
nabierają normatywnego znaczenia. Pierwszym miejscem krystalizacji Trady-
cji jest Urząd Nauczycielski Kościoła. Jego celem jest pokorna służba prawdzie 
w poszanowaniu głosu całej wspólnoty. Drugim ważnym miejscem jest liturgia, 
w której Kościół działa zainspirowany przez Ducha Świętego, wciąż przema-
wiającego w liturgicznych misteriach. Kolejnym jest historia myśli teologicznej, 
ze szczególnym wskazaniem na teologię ojców Kościoła23. Wspólnota Kościoła 
pod przewodnictwem Ducha Świętego kroczy przez dzieje i czyni wciąż aktu-
alnym słowo Boże, które przemienia świat. Stąd można powiedzieć, że Kościół 
żyje w nieustannej Passze.

2.2.  Duch Święty w perspektywie wewnętrznego życia Boga
Duch Święty, działając w historii, nie tylko uobecnia zbawcze dzieło Chry-

stusa, ale też objawia wewnętrzne życie Trójcy, oczywiście w sposób zapo-
średniczony, za pomocą symboli i analogii. Forte zwraca uwagę, że mówiąc 
o wewnętrznej historii Trójcy, znajdujemy się zawsze na progu tajemnicy i osta-
tecznie stoimy wobec niepojmowalnego Misterium24. Na zasadzie podobień-
stwa (przy jednoczesnym niepodobieństwie) między Trójcą ekonomii a Trójcą 
immanentną Forte mówi o Duchu Świętym jako o więzi między Ojcem a Sy-
nem. Ten, który w historii zbawienia otwiera Boga na świat i świat na Boga, 
w wewnętrznym życiu Trójcy otwiera wiecznie Kochającego na wiecznie Uko-
chanego. Jest osobowym darem miłości, danym i przyjętym, co wskazuje na 
ekstatyczny charakter Ducha, ponieważ miłość Ojca i Syna nie zamyka się w so-
bie, ale otwiera się na wszystko to, co może istnieć poza Bogiem. Duch jest róż-
ny od Ojca, ponieważ został przyjęty przez Syna, ale jest również inny od Syna, 
gdyż został dany przez Ojca. Niemniej jednak stanowi z Nimi jedność, gdyż 
miłość dana i przyjęta zakorzeniona jest w procesie wiecznej historii miłości25.

W tym kontekście Forte rozważa problem filioque. Zwraca uwagę na to, 
że rozbieżność między wschodnim a zachodnim chrześcijaństwem wypływa 
z różnic w mentalności oraz różnic filologicznych. Podczas gdy chrześcijań-
ski Wschód podkreślał monarchię Ojca, Zachód, powołując się na chrystologię 
Słowa, pochodzącego odwiecznie od Ojca, wskazywał, że również Duch Świę-
ty pochodzi od Niego. Ojcowie Soboru Konstantynopolitańskiego I (381) słowa 
Ewangelii o pochodzeniu Ducha (J 15, 26), które odnosiły się do ekonomii, od-
nieśli do teologii. W ten sposób uznali, ze Duch pochodzi wyłącznie od Ojca, 

22 Por. B. Forte, La Teologia come compagnia, memoria e profezia, Milano 19962, s. 170.
23 Por. tamże, s. 172–173.
24 Por. B. Forte, Trinità come storia, dz. cyt., s. 132 (wyd. pol. s. 184).
25 Por. tamże, s. 133 (wyd. pol. s. 185).
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przemilczając relację między Synem a Duchem. Tę lukę starali się wypełnić 
teologowie zachodni, którzy jednak dokonali podobnego przejścia od tekstów 
chrystologicznych, mających znaczenie ekonomiczne, do znaczenia teologicz-
nego26. Wydaje się więc, że opisywany problem dotyczy różnic w pojmowaniu 
relacji między Trójcą ekonomii a Trójcą immanentną27. Podczas gdy Wschód 
podkreślał raczej niepodobieństwo między obu sferami, Zachód mówił o tożsa-
mości porządku ekonomii i teologii. Jak zostało wspomniane, Forte opowiada 
się za tożsamością w nietożsamości między tymi warstwami objawienia. Trójca 
ekonomiczna zakorzeniona jest w Trójcy immanentnej, ale Jej w pełni nie uka-
zuje, pozostawiając miejsce na tajemnicę.

Do wspomnianych różnic w mentalności dochodzi również problem filolo-
giczny. Wschód na określenie pochodzenia użył słowa ekporeuomenon, które 
oznacza pochodzenie z absolutnego źródła. Natomiast Zachód przetłumaczył 
ten termin jako procedens, wskazując raczej na nieustanny rozwój28. Spór za-
ogniło dodanie filioque do Credo przez łacinników, co doprowadziło do formal-
nego zerwania obu chrześcijańskich tradycji.

Włoski teolog widzi jednak możliwość porozumienia. Uznanie przez Za-
chód jednostronności wprowadzenia filioque do Credo, a przez Wschód od-
stąpienie od nazywania łacinników heretykami może otworzyć nową kartę 
wzajemnych relacji między dwiema wielkimi tradycjami29. Przykładem takiego 
ekumenicznego podejścia do problemu mogą być obrady soboru we Florencji, 
który utrzymał obie formuły, filioque (Zachód) i per filium (Wschód), jako or-
todoksyjne30.

2.3. Duch Święty jako paradygmat spotkania
Właściwe ukazanie relacji między Trójcą ekonomii a Trójcą immanentną31 

pozwala prawidłowo odczytać działanie zbawcze Ducha Świętego. W takim 
ujęciu Duch Święty jest ekstazą w Bogu oraz we wspólnocie wierzących, darem 
i paradygmatem spotkania.

Spotkanie, które dokonuje się w jednej naturze Boskiej, ma charakter wza-
jemnego daru. Ojciec oddaje się Synowi, a Syn oddaje się Ojcu. Duch jest więc 
osobowym darem, który następnie staje się darem w ekonomii, ponieważ Bóg 
nie jest miłością egoistyczną, wykluczającą, ale rozlewającą się dalej, poza siebie. 
Działanie jednoczące „na zewnątrz” Boga podejmuje Duch Święty we wspólno-

26 Por. tamże, s. 123 (wyd. pol. s. 169).
27 Por. tamże, s. 127 (wyd. pol. s. 175).
28 Por. J. Warzeszak, Pneumatologia współczesna, Warszawa 2009, s. 68.
29 Por. tamże, s. 71.
30 Por. B. Forte, Trinità come storia, dz. cyt., s. 124 (wyd. pol. s. 171).
31 Por. tenże, Teologia della storia, Milano 19912, s. 151–152.
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cie Kościoła, formując w ten sposób jedno Ciało, składające się z licznych człon-
ków32. Kościół odzwierciedla zatem podwójną funkcję Ducha Świętego, który 
pełni ją zarówno w immanentnym życiu Boga, jak i w ekonomii. Duch bowiem 
rozróżnia relacyjnie osoby Ojca i Syna, Kochającego i Ukochanego, aby następ-
nie stać się jeszcze większą jednością niż różnica relacyjna między Nimi. Nie 
oznacza to oczywiście, że ją znosi. Gdyby tak się stało, Ojciec i Syn utożsamili-
by się zupełnie, co zanegowałoby istnienie trynitarnych relacji w Bogu. Dlatego 
właśnie można mówić o Duchu jako paradygmacie spotkania, ponieważ two-
rzy On zarówno różnicę relacyjną, jak i osobową jedność w Bogu33. Tam gdzie 
nie ma różnicy i jedności, występujących jednocześnie, tam nie ma spotkania.

Podobną funkcję pełni Duch Święty we wspólnocie Kościoła. Jak zosta-
ło powiedziane, na krzyżu Syn oddaje Ducha Ojcu, przez co staje po stronie 
grzeszników oddzielonych od Boga. Niejako wyrzeka się więc swojej Boskości. 
Śmierć Syna na krzyżu, Jego skrajne oddzielenie od Ojca jest manifestacją róż-
nicy w Bogu, śmierci w Trójcy34. Dla zbawienia ludzkości Bóg przeżywa nie-
skończone oddalenie od samego siebie. Poranek zmartwychwstania z kolei jest 
manifestacją jedności Trójcy. Duch wraca do Syna i wraz z Nim łączy grzesz-
ną ludzkość z Ojcem – w ten sposób zawiązana zostaje trwała komunia miłości 
między Bogiem a ludźmi. 

Ta trwała komunia, wynikająca ze spotkania Boga z człowiekiem, ukazu-
je się w pełni w tajemnicy Kościoła. Duch Święty, który jest paradygmatem 
spotkania, zapewnia jedność w różnorodności, czego najlepszym wyrazem 
jest wspólnota wiernych, Ciało Chrystusa. Forte podkreśla, że owa wspólno-
ta rodzi się ze spotkania ze Zmartwychwstałym35. Dopiero to czyni z Izraela 
uniwersalny i eschatologiczny lud Boży, do którego należeć będą wszystkie 
narody, skupione i połączone w Ciele Chrystusa w jednym Duchu. Wzajem-
ne powiązanie między wspólnotą uczniów a Ciałem Chrystusa znajduje wy-
raz podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy Jezus daje swoje Ciało na pokarm, 
a Krew na napój, dla budowania Kościoła36. Duch Święty współuczestniczy 
w tym działaniu i w sakramentach chrztu oraz Eucharystii buduje Ciało Pana, 
którym jest Kościół (por. 1 Kor. 12, 13; 10, 16)37.

Inną figurą eklezjalną, która ukazuje działanie Ducha Świętego jako para-
dygmatu spotkania, jest Kościół pojęty jako Świątynia Ducha Świętego. W tym 
działaniu na Kościół Ducha Świętego Forte wyróżnia trzy aspekty: Duch łą-

32 Por. tamże, s. 153.
33 Por. tamże, s. 155.
34 Por. B. Forte, Solitudine dell’ uomo, solitudine di Dio, Brescia 2003, s. 31.
35 Por. tenże, La Chiesa della Trinità, Milano 20033, s. 152.
36 Por. tamże, s. 154.
37 Por. tamże.
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czy Kościół we wspólnocie i służbie, prowadzi go przez dzieje oraz odnawia go 
i uświęca, tworząc zeń wspólnotę świętych38.

Duch Święty tworzy wspólnotę, ponieważ daje uczniom Chrystusa udział 
w życiu Bożym. Uczniowie, którzy zostali na nowo zgromadzeni przez Zmar-
twychwstałego, dzięki działaniu Ducha Świętego mogą uczestniczyć w życiu 
swojego Mistrza, a przez Niego wejść w synowską relację, jaka łączy Go z Oj-
cem39. Tak pojęta wspólnota zakorzeniona jest w życiu Trójcy, przez co nie 
może być sprowadzona do czysto ludzkiej organizacji.

Aby jednak to spotkanie wspólnoty wiernych z Ojcem przez Syna w Du-
chu nie było jakąś niejasną formą spirytualizmu, trzeba, by wyraziło się ono 
w widzialnej postaci w przestrzeni eklezjalnej. Osobowa miłość między Ojcem 
a Synem powinna ujawniać się w relacjach braterskich między chrześcijanami, 
zgodnie z poleceniem Jezusa, który wezwał uczniów, by kochali się tak, jak On 
ich umiłował (por. J 15, 12)40. Ta dynamika miłości w Bogu rozlewa się nieja-
ko na wspólnotę wiernych, przenika relacje łączące uczniów i przemienia je na 
kształt relacji trynitarnych. Kościół Ducha Świętego zgromadzony jest w imię 
miłości Bożej, która spływa na uczniów i czyni z nich wspólnotę otwartą na 
Boga, a jej członkowie otwierają się na siebie wzajemnie41.

Kościół jako widzialna wspólnota uczniów, będąc pod wpływem działania 
Ducha Świętego, staje się „sakramentem”. Działanie Ducha jako wzoru i spraw-
cy komunii miłości między uczniami w przestrzeni eklezjalnej przez swoją wi-
dzialność stanowi znak skutecznie działającej łaski Bożej42.

Duch Święty jest zatem wzorem i sprawcą spotkania między Bogiem a czło-
wiekiem, ponieważ w jednej naturze Boskiej jest odwiecznym, osobowym spo-
tkaniem między Ojcem i Synem. Dzięki Jego działaniu w tę więź miłości Bożej 
włączona zostaje ludzkość, a przez nią cały wszechświat.

3. Próba ujęcia syntetycznego

Szukając wspólnego mianownika dla elementów pneumatologicznych 
w myśli omawianych teologów, należy wymienić zwłaszcza dwie cechy: biblij-
ne zakorzenienie ich teologii oraz inspirację soborową odnową nauki o Du-
chu Świętym. Jan Paweł II w encyklice Dominum et Vivificantem uznał je za 
podstawowe w głoszeniu nauki o Duchu Świętym. Papież wskazał na źródłowe 
wydarzenie Paschy będącej fundamentem działania w świecie Ducha Prawdy, 

38 Por. tamże, 157.
39 Por. tamże, s. 160.
40 Por. tamże, 162.
41 Por. tamże, s. 163.
42 Por. tamże, s. 167.
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Parakleta. Z kolei św. Jan, jego zdaniem, ukazuje w swojej Ewangelii najbardziej 
dojrzałą naukę trynitarną, przez co zasługuje na szczególną uwagę43. W per-
spektywie żywej Tradycji Kościoła problem nauki o Paraklecie zaistniał już na 
Soborze Nicejskim (325) oraz Konstantynopolitańskim I (381). Jan Paweł II 
wskazał jednak na potrzebę odnowy pneumatologii i cytując swojego poprzed-
nika Pawła VI, stwierdził, że współczesne ujęcie nauki o Duchu Świętym jest za-
daniem ważnym i pilnym44.

Nawiązując do tego, należy stwierdzić, że myśl obu wybitnych teologów jest 
mocno osadzona w kontekście biblijnym. Zarówno Galot, jak i Forte ukazują 
Paschę jako centralne wydarzenie w dziejach ludzkości, którego dopełnieniem 
i najważniejszą konsekwencją jest zesłanie Ducha Świętego. Ponadto obaj pod-
kreślają wątek trynitarny tego wydarzenia. Pascha jest przejściem Chrystusa do 
Ojca, od którego wyszedł w Duchu Świętym i w tymże Duchu do Niego wraca 
wraz ze zjednoczoną ludzkością. Dzieło zbawcze dokonuje się zatem poprzez 
zaangażowanie się Trójcy w dzieje świata i przez przemianę wspólnoty należą-
cej do Ojca, zgromadzonej pod przewodnictwem Chrystusa w jednym Duchu. 
Przemiana ta możliwa jest tylko dlatego, że dynamika życia Trójcy Świętej po-
lega na wzajemnym obdarowywaniu się Osób oraz na misji, której ostatecznym 
celem jest miłość45.

Następnie Duch Ojca i Chrystusa widziany jest przez obu myślicieli jako 
kontynuator dzieła Zbawiciela. Apostołowie zostali bowiem obdarzeni obecno-
ścią Pocieszyciela, którego obiecał im Chrystus po to, by prowadził ich ku po-
znaniu całej prawdy46. Jego obecność łączy się z odejściem Jezusa do Ojca. Nie 
zostawia On jednak uczniów samych, ale udziela im swego Ducha, który pro-
wadzi wspólnotę i ożywia ją. Kontynuacja tego dzieła polega więc na ożywianiu 
wspólnoty wiernych, cierpiącej z powodu grzechu, aż do powszechnego odro-
dzenia jej w Duchu47.

Kolejną wspólną cechą pneumatologii Galota i Fortego jest uznanie kontynu-
acji dzieła zbawienia przez Ducha Świętego w Tradycji Kościoła. Obaj podkre-
ślają fakt, że mandat nauczania narodów i udzielania im darów Ducha przeszedł 
na następców Apostołów. Fundamentem tego posłania Apostołów oraz ich na-
stępców jest zrodzenie Syna i tchnienie Ducha przez Ojca (chrześcijański Za-
chód naucza tu o tchnieniu biernym Syna), który to Ojciec jest jedyną zasadą 
i początkiem Bóstwa48; a także posłanie Syna przez Ojca oraz Ducha przez Ojca 
43 Por. Jan Paweł II, Dominum et vivificantem, Rzym 1986, nr 3.
44 Por. tamże, nr 2.
45 Por. tamże, nr 10.
46 Por. tamże, nr 7.
47 Por. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, w: Breviarium Fidei, red. I. Bokwa, 

Poznań 2007, nr 1216.
48 Por. XI Synod w Toledo, 675 r., w: tamże, nr 172.



215Teologia

i Syna w ekonomii zbawczej. Wewnętrzna dynamika miłości w Trójcy, rozle-
wająca się na „zewnątrz” Boga i ukazująca w ekonomii, nie kończy się wraz 
z odejściem Chrystusa do Ojca, ale kontynuowana jest przez Ducha Świętego 
w Tradycji Kościoła pielgrzymującego, aż do spełnienia wszystkiego w Bogu.

Wspomniane, doniosłe znaczenie Tradycji, która słusznie określana jest jako 
historia Ducha Świętego w dziejach ludzkich, znalazło współczesny wyraz pod-
czas obrad Soboru Watykańskiego II. Z przyczyn oczywistych nie będziemy tu-
taj szerzej omawiać istoty tej odnowy, jedynie zasygnalizujemy te jej elementy, 
które dotyczą pneumatologii wspomnianych teologów. Przede wszystkim na-
leży podkreślić, iż nauka soborowa o Duchu Świętym, oprócz omówionego już 
wymiaru biblijnego, zawiera mocne odniesienie do historii ludzkiej i, co wyni-
ka z powyższego, charakteryzuje się otwarciem na świat. Postawa dialogu Ko-
ścioła, prowadzonego przez Ducha Świętego, ze światem współczesnym, z jego 
bolączkami i nadziejami49, stanowi najbardziej widoczne novum wniesione 
przez Sobór Watykański II. Ojcowie soborowi stwierdzili: „Kościół zaś wierzy, 
że Chrystus, który za wszystkich umarł i zmartwychwstał, może człowiekowi 
przez Ducha swego udzielić światła i sił, aby zdolny był odpowiedzieć najwyż-
szemu swemu powołaniu”50. W innym zaś miejscu Sobór podkreślił, że Duch 
Boży kieruje biegiem wydarzeń i odnawia oblicze ziemi51. 

Pneumatologie Galota i Fortego, zainspirowane tym soborowym otwarciem 
na współczesny kontekst kulturowy, są głęboko zakorzenione w dziejach ludz-
kich. Duch Święty w ich myśli nie jest jakąś abstrakcyjną istotą, znajdującą się 
gdzieś ponad historią, ale uobecnia się we wspólnocie w konkretnych przeja-
wach jej życia. Duch udzielony wspólnocie oraz poszczególnym jednostkom 
działa i przemienia życie indywidualne i zbiorowe. Obaj teologowie podkreślają 
wzniosłe znaczenie Tradycji w wielu jej przejawach, zarówno w budowaniu hie-
rarchii, jak i w rozwijaniu się charyzmatycznego wymiaru wspólnoty.

Dlatego staje się możliwe odkrycie soteriologicznego wymiaru zesłania Du-
cha Świętego. Wspólnota Kościoła obdarzona największym darem, przemienia-
jącą obecnością Ducha Bożego, doświadcza zbawczego działania Boga. Wątek 
teologiczny, polegający na ukazaniu poprzez ekonomię Trójcy wewnętrznego 
życia Boga (oczywiście za pomocą analogii, która więcej zakrywa, niż objawia), 
przechodzi w wątek soteriologiczny, którego istotą jest doświadczenie zbawie-
nia. Jest ono w pierwszej kolejności oczyszczeniem z grzechu, dokonującym się 
przez działanie Ducha. Ten sam Duch, który oczyszcza i usprawiedliwia mocą 
dzieła Chrystusa, przemienia człowieka i czyni go nowym stworzeniem, goto-

49 Por. Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w: Breviarium Fidei, dz. cyt., 
nr 1317.

50 Tamże, nr 10.
51 Por. tamże, nr 26.
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wym na spełnienie w łonie Trójcy. W ten sposób słowo o Duchu Świętym sta-
je się słowem skierowanym do Ducha Bożego, który przywołany uobecnia się 
we wspólnocie wiernych i w niej obdarza Kościół nowym życiem. Galot i For-
te są współczesnymi świadkami tego słowa, jak i tego zbawczego działania Du-
cha Świętego.

Zakończenie

Podsumowując analizę myśli pneumatologicznej Jeana Galota i Brunona 
Fortego, należy stwierdzić, że koncentruje się ona wokół zagadnień soterio-
logicznych. Prawda głoszona przez wspólnotę Kościoła jest bowiem prawdą 
zbawczą. Dlatego nawet najbardziej abstrakcyjne wypowiedzi Kościoła doty-
czące zagadnień trynitarnych, mają oddźwięk w życiu wspólnoty i jednostek 
oraz konkretne zastosowanie w praktyce. Człowiek, zanim podejmie działa-
nie, staje wobec horyzontu sensu lub bezsensu. Trynitarna myśl zapewnia pod-
stawowy wymiar sensu, w którym człowiek może, a nawet powinien nadawać 
znaczenie swoim czynom i w świetle tego znaczenia dokonywać interpretacji 
wydarzeń oraz zdobywać tożsamość chrześcijańską. W ten sposób każde wyda-
rzenie w jego życiu może mieć znaczenie zbawcze. Duch Święty, który przenika 
historię ludzką, wnosi w nią pierwiastek Boski, przemieniający sens i znacze-
nie wydarzeń.

Obaj wybitni teologowie poświadczają w swojej myśli to soteriologiczne 
zorientowanie pneumatologii. Jean Galot zwraca uwagę na to, że Duch Świę-
ty jest fundamentem jedności zbawczej wydarzeń paschalnych, co z kolei po-
woduje ostateczną przemianę ludzkiej natury i gromadzi ludzkość w jednym 
Duchu. Duch Święty harmonizuje Boskie zstąpienie w czas z ludzkim wstępo-
waniem w wymiar życia wiecznego. Podobnie w myśli Brunona Fortego Duch 
Święty zapewnia integralność odwiecznej historii miłości (Trójca immanent-
na) oraz sprawia jedność wspólnoty Kościoła przez działanie Ducha Świętego 
w doczesnej historii (Trójca ekonomii). Wzajemne przenikanie się historii Bo-
skiej i ludzkiej, bez zmieszania, ale i rozdzielenia, przynosi zbawienie historii 
ludzkiej, która zmierza do zakorzenienia się w historii Boskiej. Jedność w roz-
różnieniu obu historii tworzy wspólnotę Boga z ludźmi, której podstawowym 
sensem jest miłość.
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Summary

A synthetic attempt towards elements of pneumatology  
and their soteriological dimension in the theology of Jean Galot  

and Bruno Forte

This article touches upon the salvific significance of the Holy Spirit’s action in 
the thought of two prominent contemporary theologians: Jean Galot and Bru-
no Forte. In addition to the signalled presentation of thoughts of both theolo-
gians the article provides the synthesis of both respective theological positions. 
As a foundation for the synthesis the documents on teaching the Magisterium 
of the Church which had the biggest influence on the shape of pneumatology 
of both theologians were selected. What is more, the article pays attention to 
the fact that the basis of Jean Galot and Bruno Forte’s pneumatology is strong-
ly rooted in the biblical teaching concerning the activity of the Holy Spirit and 
in the renewal that the Second Vatican Council brought in this matter. These 
two common general features of pneumatology of the two theologians imply 
a whole range of common specific features, such as the centrality of the Passo-
ver, the orthodox doctrine of the Trinity, the rooting of pneumatology in histo-
ry, which carries the doctrine of the Holy Spirit from the theoretical dimension 
to the practical dimension, the soteriological of pneumatology.

Furthermore, the synthesis of thought made by both theologians revealed 
the interrelationship between the teaching of the Magisterium and the view of 
particular theologians, which may contribute to a better understanding of the 
relationship between the Magisterium and research in the field of theology. 

Tomasz Czura – ur. w 1980 roku, studiował na Papieskim Wydziale 
Teologicznym Bobolanum w Warszawie, obecnie jest doktorantem na wy-
dziale teologicznym UWM w Olsztynie i zajmuje się teologią symboliczną 
Brunona Fortego w aspekcie Symbolu Boga Ojca. 





Ryszard Hajduk CSsR
UWM – Olsztyn

Modelle des pastoralen Handelns 
der Kirche von heute

Słowa kluczowe:  Kościół, modele, duszpasterstwo, ewangelizacja, 
 gościnność, communio, terapia, mistagogia

Keywords:   Church, models, pastoral care, evangelism, hospitality,  
 communion, therapy, Mystagogy

Schlüsselwörter:  Kirche, Modelle, Seelsorge, Evangelisation, 
 Gastfreundschaft, Kommunion, Therapie, Mystagogie

In jeder Epoche sucht die Kirche nach Möglichkeiten, die Wahrheit über ihr 
Wesen und ihre Mission deutlich und überzeugend zu vermitteln. Dazu ver-
wendet sie Begriffe, Metaphern und Phrasen, die für die Menschen verständlich 
sind. In der Geschichte sind unterschiedliche Bilder und Modelle der Kirche zu 
finden, die aus der Bibel stammen (Leib, Braut, Tempel). Auch die Lehre des 
Zweiten Vatikanischen Konzils präsentiert die Kirche bild- und modellartig als 
Volk Gottes, Sakrament der Einheit und Communio der Erlösten.

In seinem Buch Models of the Church beschreibt Avery Dulles postkonzi-
liare theologische Modelle, die man nicht nur in der Ekklesiologie (Dogma-
tik) verwenden kann1. Sie funktionieren auch im Bereich der Pastoraltheologie. 
Ihre Vielfalt ist kein Störungsfaktor in der theologischen Reflexion, sondern sie 
weist auf die Vitalität des theologischen Denkens hin. Modelle ermöglichen 
eine hochgradig komplementäre Beschreibung der Sendung der Kirche und ih-
rer Aktivität. Sie helfen die Berufung der Kirche in verschiedenen Aspekten 
darzustellen.

Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil lassen sich in der Theologie unter-
schiedliche Modelle des pastoralen Handelns erkennen. Im spanischsprachi-
gen Raum spricht man von folgenden Modellen: Institution, Sakrament, Wort, 
Dienst, Gemeinschaft und Befreiung2 oder beschreibt man sie als traditionell, 
1 Vgl. A.Dulles, Models of the Church, New York 1987.
2 Vgl. C. Floristán, Teología práctica, Salamanca 2002, S. 233.
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gemeinschaftlich, evangelisatorisch und befreiend3. Wenn man das Thema der 
Modelle in einer breiteren geographischen Perspektive betrachtet, lassen sich 
vor allem folgende erkennen: Evangelisierung, Therapie, Mystagogie, Gast-
freundschaft und Communio, was bereits in einer breiteren Perspektive in mei-
nem Buch dargestellt wurde4. Sie haben ihre Grundlagen sowohl in der Bibel 
und im Urchristentum als auch in der gegenwärtigen Doktrin des kirchlichen 
Lehramtes. Sie sind auch als Antwort auf die Nöte der heutigen Menschen zu 
verstehen. In den letzten fünfzig Jahren haben ihnen zahlreiche Pastoraltheolo-
gen viel Aufmerksamkeit geschenkt, was der Inhalt vieler theologischen post-
konziliaren Veröffentlichungen beweist.

1. Evangelisation

Die Evangelisation als Modell der Pastoral der Kirche basiert auf der Leh-
re der letzten Päpste (z. B. Evangelii Nuntiandi, Redemptoris Missio, Evange-
lii Gaudium, Dokumente CELAM von 1979, 1992 und 2007). Daraus ergibt 
sich, dass die Verkündigung der frohen Botschaft vom Heil in Jesus Christus 
der Lebensinhalt und das Ziel der Aktivität der Kirche ist. Veröffentlichungen 
der Theologen aus der ganzen Welt betonen die Bedeutung der Proklamati-
on des Evangeliums. In dieser Perspektive sehen sie in der Kirche den Nachfol-
ger Christi, der auf die Welt gekommen ist, um das Reich Gottes zu verkünden. 

In der Evangelisation erkennt die Kirche das Wesen ihrer Mission – die Ver-
kündigung des Evangeliums von der Erlösung der Welt5. Es gibt keine wichti-
gere Botschaft für die Menschen als die Wahrheit über das heilbringende Werk 
Jesu Christi. Die Verkündigung der christlichen frohen Botschaft führt zur Be-
freiung aus der Knechtschaft der Sünde und des Satans, und weist den Weg in 
die Gemeinschaft der Liebe mit Gott hin. Indem die Kirche die Verkündigung 
Jesu vom Reiche Gottes fortsetzt, fordert sie die Menschen, dass sie sich bei ihrer 
Verwirklichung beteiligen. Die Verkündigung des Evangeliums hat die moralische 
Ordnung und das wahre zeitliche Wohl der Menschen, ihre Kultur und ihre volle 
persönliche Entwicklung vor Augen. In der Verkündigung der Wahrheit Christi 
bringt die Kirche zum Ausdruck, dass sie „das Wohl des Menschen in allen sei-
nen Dimensionen will, zuerst als Glied der Gottesstadt, dann als Bürger der irdi-
schen Stadt“ 6.

3 Vgl. J.A. Ramos, Teología pastoral, Madrid 1995, S. 127–146.
4 Vgl. R. Hajduk, Współczesne modele pastoralnej działalności Kościoła, Olsztyn 2011, S. 34–303; 

R. Hajduk, Von der Verwendung der Modelle in der Ekklesiologie und Pastoraltheologie, „Studia 
Redemptorystowskie” 10 (2012), S. 359–360.

5 Vgl. EG Nr. 15.
6 LC Nr. 63.
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Die Evangelisation als Modell des pastoralen Handelns enthüllt die Identi-
tät der Kirche und ihren Auftrag, Jesus Christus als den Sohn Gottes und Erlö-
ser zu verkünden und sich jeder Art vom Götzendienst zu widersetzen7. Indem 
die Kirche im Lichte des Evangeliums die zeitliche Ordnung der Dinge erleuch-
tet, enthüllt sie zugleich das, was gegen die Herrschaft Gottes auftritt und den 
Menschen bedroht. Zur Evangelisation gehört auch eine gewisse Kritik des 
kulturellen Wandels, der die Menschenwürde antastet. Die Kirche ist nämlich 
„ihrer Sendung treu, wenn sie sich den Versuchen widersetzt, eine Form gesell-
schaftlichen Lebens zu errichten, in der Gott abwesend ist, sei es aus bewusster 
Gegnerschaft, sei es durch schuldhaftes Übersehen“ 8.

Die das Evangelium proklamierende Kirche verkündet den Menschen die 
Wahrheit Christi in den Zeiten, in denen sich eine Überzeugung verbreitet, 
dass es keine objektive Wahrheit gibt. Das Evangelium bringt mit sich die Wer-
te, die imstande sind, die tiefsten Sehnsüchte des menschlichen Herzens zu er-
füllen. Die Kirche vermittelt den Menschen Gottes Wort, das eine solide Basis 
ist, um ihre eigene Existenz aufzubauen9. Es enthüllt die Nichtigkeit der Hoff-
nungen, mit denen die modernen Mythen die Menschen betören, indem sie zur 
Akzeptanz solcher „postmodernen“ Werte, wie Besitz, Lust und Macht führen.

In der Verkündigung des Evangeliums hebt die Kirche das Wesen und die 
heilbringende Kraft des Gotteswortes hervor. Worte dienen nicht nur der Ver-
mittlung jeglicher Ideen, sie sind nicht nur eine Quelle von Informationen oder 
Erklärung dafür, was in der Wirklichkeit wahrnehmbar ist, sondern der Aus-
druck einer Person, die Botschaft oder das Band der Gemeinschaft von Perso-
nen, die miteinander einen Dialog führen. Die Kirche vermittelt den Menschen 
die Botschaft vom Heil, die die Realität zu verändern sucht und von den Men-
schen Gehorsam, Demut und die Bereitschaft zur Umkehr verlangt. Die Seel-
sorge, die dem Modell der Evangelisation unterordnet ist, macht die Menschen 
sensibler dafür, was Gott sagt. Sie fühlen sich auch verantwortlich für die An-
nahme des Wortes Gottes, dass ihnen das Heil bringt10.

In der pastoralen Tätigkeit, die der Evangelisation dient, können sich auch 
gewisse Schwierigkeiten und Gefahren bemerkbar machen. Dazu zählen die 
Notwendigkeit, die Harmonie zwischen dem verkündeten Wort und dem Ar-
beitsstill von Geistlichen und Laien aufrechtzuerhalten. Die Evangelisation voll-
zieht sich nicht nur in Predigten, sondern durch Worte und Taten, Orthodoxie 
und Orthopraxis, d.h. durch die Liebe zum Nächsten11. Wenn sich die Evangeli-
7 Vgl. A. Dulles, Models of the Church, op. cit., S. 84.
8 LC Nr. 65.
9 Vgl. VD Nr. 10.
10 Vgl. J. Marins y Equipo, Modelos de Iglesia. CEB en America Latina, Bogotá 1976, S. 57.
11 Vgl. R. Zerfaß, Die kirchlichen Grundvollzüge – im Horizont der Gottesherrschaft, in: Konferenz der 

bayerischen Pastoraltheologen, Das Handeln der Kirche in der Welt von heute. Ein pastoraltheologischer 



222 Studia Redemptorystowskie

sation ausschließlich auf die Kommunikation von Inhalten begrenzt, die im Le-
ben der evangelisierenden Kirche nicht wieder zu finden wären, würde Zweifel 
an der Glaubwürdigkeit des Evangeliums entstehen. Deshalb muss sich die Kir-
che selbst zuvor evangelisieren, um ihre verbale Argumentation in Einklang mit 
der eigenen Lebenspraxis zu bringen 12.

Ein weiteres Problem bei der Umsetzung der evangelisierenden Pastoral 
ist die Subjektivität, die die Weitergabe des Evangeliums zur Kommunikation 
der persönlichen Ansichten über das Christentum macht. Um in der richtigen 
Weise das Evangelium zu predigen, muss man sich der eigenen Identität be-
wusst sein und die Gewissheit der Wahrheit haben, die in der Kirche gelehrt 
wird. Wer reden will, hat mit der eigenen Begegnung mit Jesus und der tiefen 
Erfahrung des Lebens in der christlichen Gemeinschaft zu beginnen. Gleich-
zeitig muss der Verkünder des Evangeliums wissen, dass jene Wahrheit, die er 
verkündet, Jesus Christus selbst ist und damit die größere Wahrheit als seine 
Worte, sein Verständnis, seine Erfahrung und das ganze Leben der Kirche. Im 
anderen Fall läuft er Gefahr, dass er nicht Christus und seine göttliche Wahrheit 
predigt, sondern sich selbst und seine privaten Einsichten13.

Wenn man den ganzen Heilsdienst der Kirche als Evangelisation betrachtet, 
entsteht das Risiko eines solchen Fokus auf die Übertragung von Worten, dass 
das Christentum zu einer „Religion des Buches“ reduziert wird. In der Tat aber 
stützt sich der Glaube der Kirche nicht nur auf das gesprochene, geschriebene 
und schweigende Wort. Die Kirche glaubt an das Wort, das Fleisch geworden 
ist und lebt – an Jesus Christus, den Erlöser der Welt und den einzigen Mitt-
ler zwischen Gott und Mensch14. Daher kann die Evangelisation nicht auf die 
Übermittlung der Lehre oder auf die verbale Kommunikation beschränkt wer-
den. Gott ist gegenwärtig nicht nur im gepredigten Wort, sondern auch in den 
Sakramenten, in der brüderlichen Liebe und im Dienst an den Armen, mit de-
nen sich Jesus identifiziert15. Die Kirche realisiert ihre Heilssendung, wenn sie 
nicht nur als Gemeinschaft das Wort Gottes kommuniziert, sondern wenn sie 
Gott in der Liturgie lobt und seine Liebe in der Diakonie den Bedürftigen ge-
genüber erweist.

Grundriss, München 1994, S. 48.
12 Vgl. Raport o stanie wiary. Z Ks. Kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori, 

Kraków – Warszawa 1986, S. 18; R. Hajduk, O gościnności, która ewangelizuje świat…, in: 
M. Jodkowski, Ut in omnibus glorificetur Deus. Księga Pamiątkowa ofiarowana Siostrze Profesor 
Ambrozji Jadwidze kalinowskiej OSB, Olsztyn 2013, S. 145.

13 Vgl. Conferenza Episcopale Italiana, Evangelizzazione e testimonianza della carità. Orientamenti 
pastorali dell’Episcopato italiano per gli anni ‘90, „Il Regno-documenti” 1 (1991), S. 32.

14 Vgl. VD 7–8.
15 Vgl. Katechismus der Katholischen Kirche Nr. 2448.
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2. Therapie

Das Modell der Kirche als Diener oder Therapeut ist sowohl in der Pasto-
ralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute als auch in den theologi-
schen Werken zu finden, die in Europa und Südamerika veröffentlicht wurden. 
Sie verstehen die Seelsorge als Dienst an Armen und Notleidenden. Dieses Mo-
dell lässt die Solidarität der Gläubigen mit der ganzen Menschheit und mit je-
dem Menschen verstärken, der an den Folgen der Kriege, Ungerechtigkeit und 
ungünstigen Veränderungen in der Gesellschaft leidet. 

Die Kirche, die ihren pastoralen Dienst als Therapie versteht, trägt dazu bei, 
dass dieses Wort wieder in den Bereich der Religion zurückkehrt. Im Laufe der 
Zeit ist es aus der kirchlichen und pastoraltheologischen Sprache „ausgewan-
dert“, um in die Psychologie und Medizin seine Wurzeln zu schlagen. Seine 
ursprüngliche Bedeutung ist mit dem biblischen Dienst des Guten Hirten ver-
bunden, der wie Therapeut handelt, wenn er sich in der Nähe von seiner Herde 
aufhält, sie begleitet und sich für sie einsetzt. Alles, was ein guter Hirte macht, 
ist Therapie. Daher ist das nicht nur die berufliche Tätigkeit in der Psychiatrie 
und Medizin therapeutisch, sondern auch unternommen, aber auch die Seel-
sorge, die sowohl dem seelischen als auch dem leiblichen Wohl dient16.

Indem die Kirche mit den Menschen in eine therapeutische Beziehung ein-
tritt, spielt sie eine konstruktive Rolle im Leben der Welt. Diese Haltung ermög-
licht ihr, sich von einer übertriebenen Konzentration auf sich selbst zu befreien 
und an der Entwicklung der menschlichen Zivilisation aktiv zu wirken17. Ange-
sichts der Welt bezeugt die Kirche, dass sie bereit ist, sich für die menschlichen 
Probleme zu engagieren. Sie beweist auch ihre Nützlichkeit, weil ihr das Schick-
sal der Welt und die Qualität des irdischen Lebens nicht gleichgültig ist. In der 
therapeutischen Aktivität der Kirche kommt das Heil als eine den ganzen Men-
schen umfassende Realität vor18. Dann ist die Seelsorge nicht länger nur eine 
reine „Seelenpflege“. All dies trägt zur Überwindung der ablehnenden Haltung 
der Kirche gegenüber der Materie und den menschlichen Körper bei.

Mit ihrer Offenheit für die Bedürfnisse der Welt gewinnt die Kirche ein neu-
es Bewusstsein der eigenen Relevanz, eine neue Vitalität, neue Formen in Ak-
tion und ein neues Verständnis von ihrer Mission. Die Konzentration auf das 
menschliche Elend trägt zu ihrer geistigen Erneuerung bei. Nicht nur die ein-

16 Vgl. EG Nr. 89; H. Wahl, Seelsorge als heilendes Handel am ganzen Menschen? Chancen und Grenzen der 
„neuen Ganzheitlichkeit” für die Pastoral, in: Th. Luksch, H. Würdinger, Zuerst der Mensch. Erkundungen 
und Perspektiven für eine zeitgemäße Glaubensvermittlung, München 1999, S. 12.

17 Vgl. A. Dulles, Models of the Church, op. cit., S. 98.
18 Vgl. W. Beinert, Heil und Heilung durch den Glauben der Kirche. Systematisch-theologische 

Überlegungen, in: ders., Hilft Glaube heilen?, Düsseldorf 1985, S. 70.
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zelnen Geistlichen und Laien, sondern die ganze Kirche wird zum Diener der 
Armen und Unterdrückten. Die pastorale Therapie erweist sich dann als ein 
wichtiger Aspekt der Fortsetzung der Sendung Christi in der Welt.

Die therapeutische Seelsorge ist ein Gegenmittel gegen die so genannte Sak-
ramentalisierung des kirchlichen Handelns, die darin besteht, dass sich die gan-
ze pastorale Arbeit der Kirche auf die Verwaltung der Sakramente beschränkt. 
Dadurch wird das Leben der Kirche verringert, die menschlichen Beziehungen 
zu offiziellen Kontakten reduziert und die pastorale Begleitung von Kranken 
und Sterbenden auf die kultischen Akte begrenzt19. In der Seelsorge, die man 
als Therapie versteht, ist die Bedeutung der menschlichen Nähe und der geist-
lichen Begleitung wiederhergestellt. Eine so begriffene Pastoral hilft den Kran-
ken und Leidenden, ihr Vertrauen auf Gott zu setzen und die nötige Kraft für 
einen gesunden Umgang mit Leid zu finden. 

Wenn die Kirche ihre Aufgabe der Sorge für die Kranken und Leidenden 
entsprechend erfüllen will, darf sie sich auf die Errungenschaften der theo-
logischen Wissenschaften nicht begrenzen. Sie braucht sowohl eine vertiefte 
Kenntnis der Wirklichkeit, in der die heutigen Menschen leben, als auch der 
Prinzipien der Gestaltung gesunder zwischenmenschlicher Beziehungen. Da-
her ergibt sich die Notwendigkeit, in der Seelsorge die Errungenschaften der 
Humanwissenschaften – besonders Psychologie und Soziologie – zu berück-
sichtigen, damit die Gläubigen die gesellschaftlichen Prozesse besser verstehen 
und „zu einem reineren und reiferen Glaubensleben kommen“ 20. Die Therapie 
als Modell des pastoralen Handelns scheint der Kirche einen starken Impuls zu 
vermitteln, damit sie den Wert der „profanen Wissenschaften“ anerkennt und 
sich ihre Ergebnisse zunutze macht.

Das therapeutische Modell der Seelsorge hat nicht nur Vor-, sondern auch 
Nachteile. Das Engagement der Kirche für den Dienst an der Menschheit 
kann die Christen so stark absorbieren, dass sie vom Wesen ihrer das Irdische 
transzendierenden Mission und von der eigenen Identität vergessen. Sie sind 
gerufen, sich nicht nur um die Kranken und Leidenden zu kümmern, sondern 
ihre Aufgabe ist es auch, Jesus als Herrn zu verkünden, damit Er von allen Men-
schen bekannt und geliebt wird. Daher ist das christliche Engagement für das 
Wohl der Menschen und die volle Entfaltung der menschlichen Person nie von 
der Predigt von Jesus Christus als den Herrn und Erlöser zu trennen. Die vol-
le Wahrheit über den Menschen und seine Bestimmung zum ewigen Leben er-
scheint nur ganzheitlich im Licht des Kerygma, das die Botschaft vom Heil ist21.

19 Vgl. F. Alvarez, El Evangelio de la salud, Madrid 1999, S. 105; G. Fasselt, Und der Herr wird ihn 
aufrichten. Zur Heilssorge der Kirche für die Kranken, Stuttgart 1999, S. 47.

20 Vgl. GS Nr. 54; 62.
21 Vgl. A. Dulles, Models of the Church, op. cit., S. 102.
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Eine weitere Gefahr für die Kirche, die sich der therapeutischen Seelsorge 
widmet, ist mit „dem kirchlichen Servilismus“ verbunden, der aus der Ideolo-
gisierung des Glaubens hervorgeht und besagt, dass man den Glauben nur im 
Dienst an den Elenden und Bedürftigen richtig zum Ausdruck bringen kann22. 
Derartiger „Servilismus“ bewegt die Seelsorger, ohne irgendeine Reflexion über 
die Ursachen von auftretenden Krankheiten in der Welt und über den Sinn des 
Leidens zu handeln. Dadurch werden sie blind für die Macht der Sünde im Le-
ben der Menschen und in der Welt. Aus diesem Grunde muss sich die Kir-
che von den „servilistischen“ Haltungen hüten. Sie ist zwar verpflichtet, den 
Menschen zu dienen, kann aber zugleich die Sünde und ihre praktischen Kon-
sequenzen nicht ignorieren – vor allem dort, wo die Ungerechtigkeit und Un-
ordnung in den zwischenmenschlichen Beziehungen herrschen. Die daran 
leidenden Menschen brauchen Mitgefühl und liebende Fürsorge, vor allem aber 
die Wahrheit des Evangeliums, die den authentischen Sinn der menschlichen 
Existenz in all ihren Dimensionen erkennen lässt.

Die kirchliche Pastoral, die ihre Aufmerksamkeit den Kranken und Leiden-
den schenkt, „heilt“ nicht nur die Seele, sondern bringt auch psychotherapeuti-
sche Auswirkungen mit sich, weil sie das Wohl des ganzen Menschen im Sinn 
hat. Man darf sie aber nicht zu einer religiösen Psychotherapie und den Glau-
ben nicht zu einem Mittel reduzieren, das die spirituellen Bedürfnisse stillen 
kann. Wenn die Seelsorge und der Glaube zu einem Werkzeug für den Erhalt 
von Wohlbefinden verringert werden, erschwert es den Menschen, Gott und 
die Gabe seiner erlösenden Liebe in ihrem Leben zu akzeptieren. In diesem 
Fall ist der Mensch auf seine Verfassung und Wünsche so intensiv konzent-
riert, dass er sich vor der Gegenwart Gottes und seinem heilbringenden Wirken 
verschließt. Deshalb darf die Kirche ihr pastorales Handeln auf die horizonta-
le Ebene nicht beschränken, denn dadurch könnte sie den falschen Eindruck 
hervorrufen, ihre Aufgabe bestehe nur darin, dass sie die Menschen in ihrem 
Kampf gegen Schuld und Leid, Krankheit und Tod begleite23.

3. Mystagogie

Ein anderes Modell, das sehr oft in der gegenwärtigen pastoraltheologischen 
Literatur zum Vorschein kommt, ist Mystagogie. In diesem Modell führt die 
Kirche den Menschen in das Geheimnis hinein, das Gott ist. Man kann in die-
sem Konzept eine Beziehung zur Lehre des Zweiten Vatikanums erkennen, das 
in der Dogmatischen Konstitution Lumen Gentium die Kirche das Sakrament 
22 Vgl. J. Marins y Equipo, Modelos de Iglesia, op. cit., S. 64.
23 Vgl. R. Hajduk, Apologetyka pastoralna. Duszpasterska odpowiedź Kościoła na wyzwania czasów 

współczesnych, Kraków 2009, S. 198–199.
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nennt. Es gibt auch offizielle kirchliche Dokumente, die zur Verwendung der 
Mystagogie in der Seelsorge aufrufen, wie z.B. Ecclesia in Europa oder Sacra-
mentum caritatis. 

Die mystagogische Seelsorge kann man als Reaktion auf die Herausforde-
rungen der Zeit verstehen, in der sich immer mehr Menschen von Gott ab-
wenden. In vielen Ländern, die vorher als christlich galten, breitet sich der 
praktische Atheismus aus. Er besteht darin, dass die Menschen die Existenz 
Gottes zwar bejahen, aber zugleich die grundlegenden Prinzipien des Glaubens 
ablehnen und utsi Deus non daretur leben. Auch das Gefühl der kirchlichen Zu-
gehörigkeit verschwindet, das auf das familiäres Umfeld bezogen und in der ge-
sellschaftlichen Tradition verwurzelt war. In einer solchen Situation wird die 
Mystagogie zum Zeichen der Sorge der Kirche, die den Menschen seine Ver-
wiesenheit auf die Transzendenz verständlicher machen will24.

Die zeitgenössische Kultur wird immer antichristlicher und daher müs-
sen die Seelsorger den Menschen helfen, den Weg zur persönlichen Gotteser-
fahrung zu finden. In dieser Situation wird die pastorale Mystagogie nützlich, 
die der Mensch in die Gegenwart Gottes in seinem Leben hinführt, so dass er 
zum „Mystiker“ im Rahnerschen Sinne wird25. Man kann aber keinesfalls die 
Mystagogie als einen „Einführungskurs“ begreifen, der außergewöhnliche Er-
fahrungen (Visionen, Ekstase, die Erfahrung eines übernatürlichen Wesens) er-
möglicht oder als eine spezielle Ausbildung, die Techniken beherrschen lässt, 
um mystische Zustände zu erreichen. Der pastoralen Mystagogie geht es um 
den Glauben des Menschen. Man kann ihn jedoch nicht von außen auf jemand 
auferlegen, sondern er muss in der menschlichen Existenz eingewurzelt, wie-
derbelebt und praktiziert werden. Dank der Mystagogie kann jeder Mensch of-
fen für die Gnade Gottes sein und zum „Mystiker“ werden, der das Göttliche in 
seinem Leben erfahren hat.

In der Postmodernität – neben dem theoretischen und praktischen Atheis-
mus – zeigt sich eine allgemeine Tendenz, „über sich selbst hinaus zu gehen“, 
um eigene religiöse Erfahrung zu machen. Sie soll den Menschen befähigen, 
ein Gefühl der Befreiung und des Glücks zu erreichen. Diese Art vom „Hunger 
nach religiöser Erfahrung“ kann durch die Mystagogie gestillt werden, die den 
individuellen Charakter der Religion hervorhebt26. Die Förderung der mystago-
gischen Pastoral ist eine Antwort auf die Frage nach der Zukunft des Christen-
24 Vgl. H. Haslinger, Was ist Mystagogie? Praktisch-theologische Annäherung an einen strapazierten 

Begriff, in: S. Knobloch, H. Haslinger, Mystagogische Seelsorge. Eine lebensgeschichtlich orientierte 
Pastoral, Mainz 1991, S. 57.

25 Vgl. K. Rahner, Schriften zur Theologie Bd. VII. Zur Theologie des geistlichen Lebens, Einsiedeln 
1971, S. 22.

26 Vgl. M. Enders, Der Drang nach Unmittelbarkeit, in: Ph. Müller, H. Windisch, Seelsorge in der Kraft des 
Heiligen Geistes, Freiburg i. B. 2005, S. 55.
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tums; sie hängt davon ab, wie persönlich der menschliche Glaube wird. Damit 
sich das religiöse Leben entwickeln kann, reicht passive Teilnahme am „kollek-
tiven Bewusstsein des Glaubens“ nicht aus27. Die authentische Religiosität ent-
wickelt sich im größtmöglichen Umfang dort, wo sich die Menschen individuell 
entscheiden, ein echtes Leben aus dem Glauben zu führen.

Die Mystagogie hilft den Menschen die Gegenwart Gottes in ihrem Le-
ben zu entdecken. Die Umsetzung des mystagogischen Modells des pastora-
len Handelns führt die Kirche zu den Menschen, um ihren täglichen Kampf 
um ein besseres, glücklicheres Leben zu unterstützen. Infolgedessen ist die 
Kirche gezwungen, auf die durch die Jahrhunderte fixierten pastoralen Mus-
ter zu verzichten und auf die aktuellen menschlichen Bedürfnisse und Fragen 
zu reagieren. In dieser Perspektive wird der Einzelne wichtig, der nach dem 
lebendigen Kontakt mit Gott sucht. Dann nimmt die mystagogische Seelsor-
ge die Gestalt der individuellen Begleitung des Menschen auf dem Weg zu ei-
nem erfüllten Leben. 

Die mystagogische Pastoral der Kirche trägt zur Förderung der Menschen-
würde bei. Sie basiert auf der Überzeugung, dass jeder Mensch mit der Gnade 
Gottes umfasst ist und daher eine besondere Würde hat. Gott ist im Leben aller 
Menschen anwesend, bevor sie in Kontakt mit der Kirche kommen. Jeder, der 
durch die Geburt Mitglied der menschlichen Familie wird, ist vom Anfang an 
in Beziehung zu Gott und seine persönliche Lebensgeschichte kann sich in eine 
Heilsgeschichte umwandeln, wenn er Gott nicht zurückweist28.

Wird die mystagogische Seelsorge als eine geistliche Begleitung verstanden, 
die dem Menschen zur vollen Entfaltung seiner Persönlichkeit verhilft, ist die-
se Aufgabe nicht nur für die geweihten Amtsträger reserviert, sondern auch die 
Laienchristen sind als Subjekte des pastoralen Handelns dazu berufen29. Voll 
durch die Taufe und Firmung in die Kirche integriert haben sie am propheti-
schen, priesterlichen und königlichen Amt Christi teil. Auch sie haben den Auf-
trag, aktiv am Aufbau der christlichen Gemeinschaft wirken, indem sie sich bei 
der Entdeckung des Geheimnisses Gottes gegenseitig unterstützen. 

Die Kirche, die sich im Einklang mit dem mystagogischen Modell des pasto-
ralen Handelns verwirklicht, antwortet zwar auf die Nöte der heutigen Men-
schen, aber zugleich droht ihr Gefahr der Spiritualisierung der menschlichen 
Existenz. Eine zu starke Konzentration auf das geistliche Leben kann mit ei-
nem verringerten Interesse an ethischen und sozialen Fragen enden, die sich in 

27 Vgl. H. Haslinger, Sich selbst entdecken – Gott erfahren. Für eine mystagogische Praxis kirchlicher 
Jugendarbeit, Mainz 1991, S. 61.

28 Vgl. P.M. Zulehner, Von der Versorgung zur Mystagogie. Theologische Implikationen seelsorglicher 
Praxis, „Lebendige Seelsorge” 33 (1982), S. 180.

29 Vgl. H. Haslinger, Sich selbst entdecken – Gott erfahren, op. cit., S. 62.
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den modernen Gesellschaften immer wieder bemerkbar machen. Es ist schwie-
rig, die sozialen Strukturen in der Welt zu ändern, wenn man die ganze Auf-
merksamkeit der mystagogischen Pastoral schenkt, d.h. der Einführung der 
Menschen in die übernatürliche Wirklichkeit. In diesem Modell drohen der 
kirchlichen Pastoral eine Selbstverriegelung und die einseitige Konzentration 
auf den Kult. Folglich kann es das Apostolat schwächen, indem es mit dem got-
tesdienstlichen Handeln und pietistischen Haltungen gleich gestellt wird30. 

Die Mystagogie, die dem Einzelnen helfen will, in seiner Biographie die Ge-
genwart des Heils Gottes zu entdecken, läuft Gefahr, sich auf die geschichtliche 
Perspektive zu beschränken. Das passiert, wenn die Mystagogie zu erklären ver-
sucht, was in der Vergangenheit geschah und gleichzeitig das missachtet, was in 
der Zukunft kommen kann. Deshalb darf die Mystagogie nicht auf die Anamne-
se begrenzt werden, sondern sie durch eine Art Initiation muss den Menschen 
befähigen, seine Existenz auf Gott hin zu orientieren und aus dem Alltag einen 
wichtigen Ort der Begegnung mit dem liebenden Schöpfer und Erlöser zu ma-
chen31. Der Mystagoge spielt dabei die Rolle des geistlichen Meisters, der den 
Menschen auf der Suche nach einer lebendigen Beziehung zu Gott begleitet. 
Nur eine hic et nunc gewonnene persönliche Erfahrung der Gegenwart Gottes 
lässt den Menschen entdecken, dass Gott schon in seiner Lebensgeschichte seit 
langem anwesend war und immerfort mit ihm durch das Leben wandert.

4. Gastfreundschaft

Die Gastfreundschaft ist ein der Modelle des seelsorglichen Engagements 
der Kirche, das in pastoraltheologischen Publikationen sowohl in Europa als 
auch in den Vereinigten Staaten auftaucht. Sie wird für ein Kommunikations-
modus gehalten, das ermöglicht, den Menschen das Wohlwollen Gottes mit-
zuteilen. Die Gastfreundschaft ist nicht nur eine Tugend, die jeder Christ in die 
Praxis umsetzen soll. Sie ist auch eine Weise der Verwirklichung der Heilsen-
dung der Kirche, die den Auftrag hat, den Vereinsamten und Verlorenen in der 
heutigen Gesellschaft den Weg in das bergende Haus der Liebe Gottes aufzu-
weisen. 

Das Modell der Kirche als des gastfreundlichen Hauses Gottes hängt mit 
den für die heutigen modernen Gesellschaften typischen Vorgängen zusam-
men, in denen das menschliche Individuum „eine geistige Heimatlosigkeit“ 
als Folge des Erlebens von Einsamkeit in der pluralisierten Welt erfährt. Die-
ses Modell geht auf menschliche Bedürfnisse ein, die nicht immer eine religi-
30 Vgl. J. Marins y Equipo, Modelos de Iglesia, op. cit., S. 53.
31 Vgl. K. Armbruster, Von der Krise zur Chance. Wege einer erfolgreichen Gemeindepastoral, Freiburg  

i. B. 1999, S. 75–77.
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öse Basis haben. Der heutige Mensch ist sich oft nicht dessen bewusst, dass er 
die Erfüllung seiner tiefsten Wünsche unter den irdischen Dingen nicht finden 
kann. Allerdings vernachlässigt die Kirche die zeitlichen Bedürfnisse des Men-
schen nicht, sondern äußert ihre Besorgnis für den Menschen als Einheit von 
Körper und Seele, Gewissen und Herz, Verstand und Wille, indem sie die Gast-
freundschaft jedem einsamen und desorientierten Menschen gegenüber übt32.

Seit dem sehr frühen Altertum ist die Gastfreundschaft ein Zeichen der 
Achtung für die menschliche Würde, der Güte und Freundschaft unter den 
Menschen unabhängig von ihrer Rasse, Nationalität oder Religion. Die Gast-
freundschaft weist auf eine hohe intellektuelle und ethische Kultur hin, in der 
die Menschen Großzügigkeit und Sensibilität für die Bedürfnisse anderer ler-
nen. Die Gastfreundschaft in der pastoralen Praxis ist also eine Manifestation 
des wahren Humanismus, der „im Menschen das Ebenbild Gottes erkennt und 
ihm helfen will, ein Leben gemäß dieser seiner Würde zu verwirklichen“ 33.

Die Praxis der Gastfreundschaft deutet eine Rückkehr zu den antiken Ide-
alen an, die das Christentum veredelt und reinigt. Die Christen, die die Gast-
freundschaft den Fremden gegenüber erweisen, tun das nicht mehr aus Furcht 
vor den Göttern und nicht wegen einer erwarteten Erwiderung. Ihre gast-
freundliche Haltung ist durch die Selbstlosigkeit gekennzeichnet, um den Gäs-
ten die uneingeschränkte bedingungslose Liebe Gottes zu kommunizieren34. 
Auch heute setzt die Kirche diesen Dienst fort, um sich in der Welt nach dem 
Vorbild des einladenden Hauses Gottes zu verwirklichen und dadurch einen 
wichtigen Beitrag zur zeitgenössischen Kultur zu leisten, indem sie sie aus der-
artigen destruktiven Trends befreit, wie die Reduzierung des Menschen auf sei-
ne Arbeitskraft, auf das so genannte „Humankapital“ oder einen Konsumenten 
der materiellen Güter. Das durch die Gastfreundschaft geprägte Verhältnis der 
Kirche zu den Menschen ist eine Form der Kritik an den in der heutigen Welt 
stark verbreiteten zwischenmenschlichen Beziehungen. In dieser Weise zeigt 
die gastfreundliche Pastoral, wie das Christentum das Leben des Menschen und 
die durch ihn geprägte Wirklichkeit zur vollen Entwicklung bringen kann35. 

Die Gastfreundschaft in der Seelsorge, die aus dem Beispiel und der Lehre 
Jesu Anregungen schöpft, weist aufgrund ihrer Schlichtheit und Nützlichkeit 
eine besondere evangelisierende Kraft auf. Die durch das Ideal der Gastfreund-
schaft inspirierte Kirche erfüllt ihre Mission ad extra und ad intra. Die Gläubigen 
in Christus, die die Besucher und Fremden freundlich aufnehmen, offenbaren 

32 Vgl. GS Nr. 3. 
33 DCE Nr. 30.
34 Vgl. J.K. Pytel, Gościnność w Biblii. Studium źródłowo-porównawcze, Poznań 1990, S. 83.
35 Vgl. J. Ratzinger, Comunicazione e cultura: nuovi percorsi per l’evangelizzazione nel Terzo Millennio, 

„Nuova Umanità” 1 (2003), S. 49.
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durch ihre Haltung die Schönheit des Christentums36. Die Begegnung mit den 
Menschen wird zu einer Gelegenheit, die Botschaft des Evangeliums im Ge-
spräch zu kommunizieren. Die durch sie vollzogene Gastfreundschaft macht 
auch ihr geistliches Leben an einer besonderen Erfahrung Gottes reicher, denn 
Gott belohnt jene, die Ankömmlinge mit offenem Herz in ihre Häuser einladen.

Die Gastfreundschaft ist das von Jesus gestiftete Kriterium, nach dem die 
Menschen am Jüngsten Tag gerichtet werden. Sie ist also nicht nur eine äuße-
re Praxis der Höfflichkeit, sondern sie ist ein Teil des christlichen Mysteriums, 
das die wichtigsten Aspekte des kirchlichen Lebens verbirgt37. Die Gläubigen, 
die sich nach der christlichen Tradition zueinander die Gastfreundschaft er-
weisen, stärken ihre Identität als Pilger auf Erden, die auf dem Weg in das Haus 
des himmlischen Vaters sind. Gleichzeitig vertiefen sie ihre Sensibilität für die 
zwischenmenschliche Solidarität und für den Zustand der Entfremdung, an der 
viele Menschen heute zu leiden haben. All dies führt sie tiefer in das Geheimnis 
der Kirche hinein, die in dieser Welt ein gastfreundliches, aber auch unbestän-
diges und temporäres Zuhause den in das Land des ewigen Lebens wandern-
den Menschen bietet.

Die Gastfreundschaft als Modell des pastoralen Handelns legt nahe, dass 
die Kirche eine offene Haltung gegenüber der Welt einnehmen muss. Dies ent-
springt aus der biblischen Tradition, die die christliche Gastfreundschaft in ih-
rer universalen Dimension, d.h. gegenüber allen Menschen zeigt38. In diesem 
Zusammenhang – mit Rücksicht darauf, dass in der Gastfreundschaft die zwi-
schenmenschlichen Beziehungen wechselseitig sind – besteht die Gefahr, dass 
der Neugekommene die Werte der Gastgeber in Frage stellt und seine bishe-
rigen Anschauungen schwächt (vgl. 2 Joh 10). Wenn die Offenheit gegenüber 
der Welt mit einer unkritischen Akzeptanz der Regeln der technologischen Ge-
sellschaft gleichgestellt wird, kann es tatsächlich dazu kommen, dass die Gläu-
bigen, anstatt das Gesicht dieser Welt zu verwandeln, versuchen sich daran 
unreflektiert anzupassen. 

Ein solches Verständnis von Gastfreundschaft wächst aus dem postmoder-
nen Denken heraus. Es plädiert für eine „pure Gastfreundschaft“, die auf der 
ausnahmslosen Toleranz basiert, die in allen Dingen ein Element der Wahr-
heit sieht, das Eigene nicht höher als das Fremde schätzt und anstatt das Zeug-
nis für die Wahrheit zu geben, sie hinter irgendwelchen Verallgemeinerungen 
versteckt39. Die Gastfreundschaft, die derartige Toleranz zum Hauptprinzip ih-
36 R. Hajduk, O gościnności, która ewangelizuje świat…, op. cit., S. 151.
37 Vgl. J. Daniélou, Pour une théologie de l’hospitalité, „La Vie Spirituelle” 11 (1951), S. 347.
38 Vgl. J.K. Pytel, Gościnność w Biblii, op. cit., S. 82.
39 Vgl. J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, Kielce 2005, 

S. 141; K. Lehmann, „Wächter, wie lange noch dauert die Nacht?”. Zum Auftrag der Kirche angesichts 
verletzlicher Ordnungen in Gesellschaft und Statt, „Pfarramtsblatt” 11 (1997), S. 334.
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rer Verwirklichung macht, ist nicht fähig, das Fremdheitsgefühl zu verringern. 
Denn die Toleranz verbietet irgendwelchen Eingriff in das individuelle Leben 
der Menschen in der Gesellschaft, die als Summe von verschiedenen selbstge-
stellten Individuen definiert ist40. 

Unterdessen kann die echte Gastfreundschaft nur in der Wahrheit vollzogen 
werden, wenn der Gastgeber keine Angst zu zeigen hat, wie er lebt und was ihm 
wichtig ist. Diese Haltung hat nichts mit einer Aggression gegen den Gast zu 
tun und stellt keinen Angriff auf seine Individualität dar. Sie ist nämlich ein Zei-
chen von der Aufrichtigkeit und Bereitschaft, das Zeugnis zu geben und Dialog 
zu führen, der dessen Partner zur Entdeckung von Gemeinsamkeiten befähigt. 
Der Zweck der Kirche als des einladenden Hauses Gottes ist die Communio zu 
stiften, die verlangt, dass alle Glieder der Kirche an der Verwirklichung ihrer 
Heilsendung teilhaben41. 

In der Aktivität der Kirche, die in der Pastoral das Modell des gastfreundli-
chen Hauses Gottes realisiert, kann die Versuchung entstehen, die Gastfreund-
schaft mit der Erzeugung einer entspannten Atmosphäre gleichzusetzen42. In 
dieser Situation bemüht sich die Gemeinschaft der Gläubigen, eine „nette“ 
Stimmung zu schaffen, indem sie auf die Befriedung der menschlichen Bedürf-
nisse vollständig fokussiert ist. In der Tat aber kann die Antwort auf die Einsam-
keit und Entfremdung nur die Gewissheit geben, dass man ein Zuhause hat und 
zu einer Gemeinschaft gehört. Das bedeutet wieder viel mehr als ein vorüber-
gehendes Wohlbefinden in einer freundlichen Umgebung. Darüber hinaus ist 
die Kirche ein gastfreundliches Haus Gottes nicht, weil die Leute es so gemacht 
haben, sondern weil es Gott zuerst wollte. Es ist eine göttliche Gabe an die Men-
schen. Die Geistlichen und Laien, die nicht gleichgültig für Leid der entfremde-
ten und desorientierten Nächsten bleiben, gehen ihnen entgegen, um ihnen zur 
Erfüllung ihrer tiefsten Wünsche zu verhelfen.

5. Communio

Das wahrscheinlich heute bekannteste Modell der Seelsorge ist Communio. 
Unter diesem Begriff werden die Leitidee der postkonziliaren Ekklesiologie, das 
Modell der Kirche und das Prinzip ihres Lebens und Wirkens versteckt43. In 

40 Vgl. S. Tarter, Evento e ospitalità. Lévinas, Derrida e la questione straniera, Assisi 2004, S. 103; H. Boersma, 
Violence, Hospitality, and the Cross: Reappropriating the Atonement Tradition, Grand Rapids 2004, 
S. 28–38.

41 Vgl. J.M.R. Tillard, Flesh of the Church, Flesh of Christ: At the Source of the Ecclesiology of Communion, 
Collegeville 2001, S. 9.

42 Vgl. W. Friedberger, Kirche als Heimat, „Lebendige Seelsorge” 3 (1990), S. 168. 
43 R. Hajduk, Evangelisieren durch gelebte Communio, „Studia Redemptorystowskie” 11 (2013), 

S. 117–123.
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den Dokumenten des Vatikanums II und des späteren kirchlichen Lehramtes 
ist die Rede von der Communio als vom sakramentalen Geheimnis der Kirche 
(z.B. Lumen gentium, Gaudium et spes, Christifideles laici, Communionis notio). 
Diese biblische Beschreibung der Kirche soll die Gestalt des gemeinschaftlichen 
Lebens der Gläubigen und den Stil der Seelsorge bestimmen.

Die Communio-Ekklesiologie, die die persönlichen Beziehungen zwischen 
Gläubigen sowohl in der horizontalen (Mensch – Mensch) als auch in der ver-
tikalen Dimension (Mensch – Gott) hervorhebt, trägt zur Verlebendigung der 
christlichen Spiritualität bei. Sie schafft Räume für spontane durch den Heiligen 
Geist inspirierte Initiativen, die das Leben und Wirken der Kirche animieren. 
Das Communio-Modell des pastoralen Handelns fördert informelle, natürliche, 
zwischenmenschliche Beziehungen in der Kirche, die nach dem Beispiel Jesu 
und der Tradition der Urchristen entsprechend gestaltet werden.

Die Communio als Modell der Pastoral macht bewusst, dass die Kirche nicht 
nur nach dem hierarchischen Prinzip wie eine Pyramide gebaut ist, sondern 
sie braucht auch notwendig zwischenmenschliche Beziehungen auf der hori-
zontalen Ebene. Die Communio unterstreicht die Bedeutung aller Gläubigen – 
Klerus und Laien jeweils nach ihrer persönlichen Berufung und dem von Gott 
empfangenen Charisma – für den Aufbau der Kirche. In der im Geist der Com-
munio vollzogenen Seelsorge werden Werte betont, wie die Würde eines jeden 
Menschen, die Gleichheit aller Getauften, ihre Subjektivität, die Verantwortung 
für das Gemeinschaftsleben und die Sendung der Kirche. Das Communio-Ideal 
verleiht den Beziehungen innerhalb der Gemeinschaft der Gläubigen eine sol-
che Form, die das Leben der dreifaltigen Communio vom Vater, Sohn und Hei-
ligen Geist widerspiegelt44.

Die Akzentuierung der zwischenmenschlichen Verhältnisse in der Kirche 
kommt nicht nur aus den theologischen Grundsätzen heraus, sondern sie stellt 
eine Antwort auf die Bedürfnisse der heutigen Menschen dar, die sich in ei-
ner individualisierten Gesellschaft oft schwer tun, authentische persönliche Be-
ziehungen anzuknüpfen. Dazu noch empfinden viele Menschen eine gewisse 
Abneigung gegen große Institutionen, die von ihnen nur als notwendiges Übel 
akzeptiert sind. Sie scheinen oft entmenschlicht und seelenlos zu sein. Die Leu-
te können den Sinn ihres Lebens innerhalb von solchen Einrichtungen nicht 
finden, denn sie bedürfen informeller und gemeinschaftlicher Strukturen, in 
denen es möglich ist, direkte Beziehungen aufzubauen. Sie sehnen sich nach ei-
ner Gemeinschaft, die ihnen Raum und Anregung gibt, um einander liebevoll 

44 Vgl. Y. Congar, Un peuple messianique. Salut et libération, Paris 1975, S. 89; C. Floristán, Teología 
práctica, op. cit., S. 629.
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zu kommunizieren. Die Kirche, die in der Lage ist, eine solche Bedingung zu er-
füllen, wird bei heutigen Menschen Anerkennung und Interesse finden45. 

Die Kirche, die sich nach dem Communio-Modell verwirklicht, bietet Raum 
an, in dem man die brüderliche Gemeinschaft unmittelbar und nachhaltig er-
fahren kann. Es ist die Kirche, die allen ihren Mitgliedern die Möglichkeit der 
aktiven Teilnahme an ihrem Leben und ihrer Sendung gibt. Die Kirche als Com-
munio wendet sich den armen und am Rande der Gesellschaft existierenden 
Menschen mit der Einladung zu, kleine christliche Gemeinschaften zu bilden 
und den traditionellen Pfarreien neue Strukturen zu geben. Wenn sie nach dem 
Communio-Modell gestaltet werden, können sie zur Heilung der menschlichen 
Beziehungen und zur Entstehung von einem Miteinander verhelfen, das das 
gemeinsame Engagement der Christen für die Verkündigung des Evangeliums 
verstärkt. Derartige Gemeinschaften sind wichtige Mittel des Selbstvollzugs der 
Kirche als der Communio von den Erlösten.

Zu den negativen Aspekten der Communio als Modells der Seelsorge zählt 
die Gefahr, sich auf die eigene Gemeinschaft zu beschränken und sich mit 
menschlicher Wärme und emotionaler Nähe anderer Menschen zu begnügen46. 
Möglicherweise wird auch dabei der Eindruck entstehen, dass eine sehr tiefe 
Erfahrung des gemeinschaftlichen Lebens völlig erschöpft, was relevant für die 
Kirche und ihren Auftrag in der Welt ist. Somit können andere bedeutungsvol-
le Dimensionen des kirchlichen Lebens übersehen werden, wie ihre missiona-
rische Berufung und ihr caritatives Engagement für das Wohl der Gesellschaft. 
Eine solche Situation entsteht vor allem dort, wo die Nöte der Welt und der 
Menschen hinter den innerkirchlichen Anliegen verdeckt werden.

Das Communio-Modell, das das Risiko einer übermäßigen Selbstkonzen-
tration der Kirche erhöht, kann den inneren Antrieb für den eifrigen Dienst 
am Heil der Welt vermindern. Dies kommt zustande, wenn das Interesse der 
Kirche ausschließlich auf die Gestaltung der zwischenmenschlichen Beziehun-
gen, die Stärkung der Identität der Christen und die Errichtung von kleinen 
Gemeinschaften fokussiert wird. Die Kirche, die sich im Grunde nur mit sich 
selbst beschäftigt, verschleudert ihre Dynamik, die sich in der Begeisterung für 
die Erfüllung ihrer Heilssendung ausdrücken soll. Wenn die Kirche daher dem 
heilbringenden Auftrag Jesu Christi treu bleiben will, darf sie nicht vergessen, 
dass sie kein Selbstzweck ist und zur Ordnung der Mittel und nicht der Ziele 
gehört47.

45 Vgl. A. Dulles, Models of the Church, op. cit., S. 59.
46 Vgl. J. Marins y Equipo, Modelos de Iglesia, op. cit., S. 69.
47 Vgl. A. Dubach, Die Communio-Ekklesiologie – eine zeitadäquate Konzeption von Kirche?, in: B.J. 

Hilberath, Communio – Ideal oder Zerrbild von Kommunikation?, Freiburg i. B. 1999, S. 58.
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Das Streben nach einer perfekten Gemeinschaft in der Kirche ruft Frustra-
tion hervor, wenn die menschlichen Bedürfnisse in ihr nicht ausreichend be-
friedigt werden48. Die Menschen, die an der in ihrer Umgebung herrschenden 
Einsamkeit und Lieblosigkeit leiden, haben oft eine hoch idealisierte Vorstel-
lung von den Beziehungen in den christlichen Gemeinschaften. Sie erhoffen 
sich, ihre Sehnsucht nach Wärme und Empathie in der Communio fidelium 
restlos zu erfüllen, denn sie stellen sich die Kirche wie eine liebevolle Mutter 
vor, die sich mit Zärtlichkeit und unbegrenzter Hingabe ihren Kindern zuwen-
det. In der Tat aber bildet die Kirche eine Gemeinschaft, die erst auf dem Weg 
zur perfekten Communio ist. Dazu noch ist es bei ihrer Verwirklichung nicht 
ausschlaggebend, wieweit die Gläubigen fähig sind, auf ihre Bedürfnisse gegen-
seitig effektiv zuzugehen, sondern wieweit sie bereit sind, sich auf Gott in ihrer 
Mitte einzulassen, damit in der Communio mit ihm und untereinander kraft 
seiner Gnade wachsen kann. 

* * * 

Die pastoraltheologischen Modelle durchdringen und ergänzen sich gegen-
seitig. Jedes von ihnen betont eine bedeutende Dimension der Heilsmission der 
Kirche. Neben der Notwendigkeit der Evangelisierung taucht die Sorge um die 
kranken und leidenden Menschen auf, die gleichzeitig das Zeugnis für Christus 
vervollständigt. Die seelsorgliche Mystagogie wird durch die Gastfreundschaft 
unterstützt. Sie ermöglicht eine solche Begegnung mit dem Menschen, die ihm 
hilft die Gegenwart Gottes in seinem Alltag zu erkennen. Die Communio-Pra-
xis, die aus dem heute in der Ekklesiologie dominierenden Modell der Kirche 
erwächst, kann nicht ohne die Verkündigung des Wortes Gottes auskommen. 
Sie braucht auch einen lebendigen Glauben an das Wirken Gottes in der Welt, 
das zur wahren Heilung führt und die Herzen der Menschen für alle sich nach 
der Beheimatung in der Gesellschaft sehnenden Menschen öffnet. 

Kein von den im Artikel beschriebenen Modellen ist von den anderen iso-
liert, sondern ein dem anderen hilft sich zu verwirklichen, wenn z.B. die 
Evangelisierung und die pastorale Gastfreundschaft zur Aktualisierung des 
Communio-Modells beitragen. Kein Modell der pastoralen Aktivität der Kir-
che stellt die vollkommene Form der kirchlichen Praxis dar. Jedes kann verbes-
sert und so kritisch bewertet werden, dass seine schwachen Seiten und zugleich 
Vorzüge der anderen Modelle zum Vorschein kommen. 

Die Liste der Modelle des pastoralen Handelns der Kirche ist noch nicht 
vollständig. Das Wirken des Heiligen Geistes, der in der Kirche die unerschöpf-

48 Vgl. A. Dulles, Models of the Church, op. cit., S. 61.
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liche Quelle aller Neuheit ist, inspiriert immerwährend die Gemeinschaft der 
Gläubigen zum verantwortungsbewussten Handeln und damit auch zu einer 
ernsten Reflexion über die Gestalt der kirchlichen Pastoral. Ihr Ergebnis kann 
man auch in den Modellen des seelsorglichen Handelns sehen, die den Christen 
helfen, verschiedene Dimensionen der Sendung der Kirche zu erkennen und 
sich in der pastoralen Tätigkeit der Kirche noch bewusster zu engagieren. 
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Streszczenie

Współczesne modele działalności duszpasterskiej Kościoła

Nawiązując do Pisma Świętego oraz do myśli i praktyki pierwszych chrze-
ścijan, współczesne modele pastoralnej działalności Kościoła pozwalają na re-
alizację ideałów, które niesie z sobą chrześcijaństwo. Do najważniejszych z nich 
należy zaliczyć ewangelizację, terapię, mistagogię, gościnność i communio. Ko-
ściół, w którym modelem działalności pastoralnej jest ewangelizacja, realizu-
je istotę swojego posłannictwa – głoszenie całemu światu orędzia o zbawieniu 
dokonanym przez Jezusa Chrystusa. Zgodnie z terapeutycznym modelem dzia-
łalności pastoralnej Kościoła zbawienie jawi się jako rzeczywistość ogarniają-
ca całego człowieka, a troska duszpasterska nie jest już tylko troską o ludzką 
duszę. Z kolei w duszpasterstwie rozumianym jako mistagogia Kościół prowa-
dzi człowieka do osobistego doświadczenia obecności Boga w jego życiu, dzięki 
czemu człowiek staje się „mistykiem”. Gościnność pozwala Kościołowi przyjąć 
otwartą postawę wobec świata, pomagając ludziom znaleźć w nim orientację 
i kierować się ku osiąganiu prawdziwego dobra. W communio będącej mode-
lem duszpasterskiego działania urzeczywistniane są takie wartości, jak godność 
każdego człowieka, równość wszystkich ochrzczonych, ich podmiotowość we 
wspólnocie oraz odpowiedzialność za życie i posłannictwo Kościoła. Wszystkie 
te modele nawzajem się przenikają i uzupełniają, inspirując członków Kościo-
ła do coraz pełniejszego zaangażowania się w jego działalność duszpasterską.

Ryszard Hajduk CSsR – święcenia kapłańskie przyjął w 1992 roku. 
W latach 1992–1995 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Juliusza Maksymiliana w Würzburgu (Niemcy), uzyskując doktorat z teo-
logii pastoralnej, a habilitację w 2001 roku na UKSW w Warszawie. Wy-
kładowca homiletyki w WSD Redemptorystów w Tuchowie, wykładowca 
na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie oraz na Uniwersytecie Katolickim 
w Cochabambie (Boliwia). Od 2010 roku pełni funkcję kierownika Katedry 
Teologii Praktycznej i Ekumenizmu na Wydziale Teologii UWM.
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W dziele Odkupienia, którego dokonał Jezus Chrystus, znalazła urzeczy-
wistnienie miłość Boga do człowieka skażonego grzechem. Bóg zesłał na ziemię 
swojego Syna, aby wyzwolił ludzi z niewoli grzechu i szatana oraz przywró-
cił im pierwotny stan życia w harmonii z Bogiem (1 J 3, 5). Ową misję pojed-
nania człowieka z Bogiem Chrystus wypełnił w sposób doskonały (Ga 3, 13), 
niosąc ludziom przebaczenie i uwolnienie od zła i śmierci (Rz 3, 9–15). O ta-
kiej możliwości odkupienia wspominają już biblijne księgi Starego Testamentu 
(Ps 111, 9; 130, 7). Natomiast Kościół Nowego Przymierza nieustannie komu-
nikuje ludziom prawdę o Odkupieniu w Chrystusie Jezusie, gdyż od tego zale-
ży zbawienie świata.

Do wypełniania tego zadania w Kościele powołane zostało Zgromadze-
nie Najświętszego Odkupiciela, które już od prawie 300 lat służy Kościoło-
wi i ludziom żyjącym na wszystkich kontynentach. Jednym z najważniejszych 
środków jego realizacji redemptoryści uczynili ambonę, aby poprzez kazania, 
homilie, rekolekcje, a zwłaszcza misje ludowe nieść ludziom Dobrą Nowinę 
o obfitym Odkupieniu w Jezusie Chrystusie. 



238 Studia Redemptorystowskie

Wśród redemptorystów należących do Ukraińskiego Kościoła Grecko-Ka-
tolickiego ważną postacią był bł. Zenon Kovalyk (1903–1941)1, który w swo-
im przepowiadaniu kaznodziejskim gorliwie nauczał słuchaczy o Odkupieniu 
Chrystusowym. Doskonale służyły temu jego talent oratorski i osobiste świa-
dectwo. O jego zaangażowaniu w głoszenie obfitego Odkupienia świadczą jego 
kazania i homilie, które zachowały się na piśmie. Można w nich odnaleźć teksty 
mówiące o cierpieniu i śmierci Jezusa, odzwierciedlające znaczenie i wagę „dra-
matu” zbawienia człowieka. Rozważania o. Kovalyka o Najświętszej Bogarodzi-
cy Maryi odsłaniają przed słuchaczem Jej relację z Synem Odkupicielem oraz 
ukazują Jej udział w Jego zbawczym dziele, będący konsekwencją Jej pozytyw-
nej odpowiedzi na otrzymane od Boga powołanie do bycia Matką Syna Boże-
go. Tematykę Bożego Odkupienia męczennik ukraiński porusza także w swoich 
przemówieniach dotyczących Eucharystii, w których zachęca słuchaczy do ko-
rzystania z owoców dzieła dokonanego przez Jezusa Chrystusa, co staje się moż-
liwe poprzez godne uczestniczenie w Uczcie Eucharystycznej – Boskiej Liturgii. 

1. Odkupienie jako wiodąca idea w kaznodziejstwie redemptorystów

Dokonane przez Jezusa Chrystusa Odkupienie jest aktem jednorazowym, 
mającym obiektywną wartość. Ale z drugiej strony, jest to także wydarzenie dy-
namiczne, którego skutki nie są ograniczone przestrzenią i czasem. W związku 
z tym musi być nieustannie komunikowane, aby każdy chrześcijanin doświad-
czył go w życiu. Wtedy staje się rzeczywistością subiektywną, tzn. osobistą dla 
1 Błogosławiony męczennik o. Zenon Kovalyk CSsR urodził się 18 sierpnia 1903 roku w wiosce 

Ivachiv Horishnij niedaleko Tarnopola w pobożnej rodzinie rolników Hryhoriya i Mykhaylyny. 
Po ukończeniu studiów przez krótki czas pracował w rodzinnej wiosce jako nauczyciel w szkole. 
W 1925 roku wstąpił do nowicjatu redemptorystów. Studia filozoficzne odbył w Louvain, 
a teologiczne w Beauplateau. Po ukończeniu sześcioletnich studiów w Belgii otrzymał w 1932 roku 
święcenia kapłańskie i do 1936 roku pracował jako duszpasterz w parafii redemptorystowskiej 
w Stanisławowie (aktualnie Ivano-Frankivs’k). W latach 1936–1939 jako duszpasterz w Kowlu 
regularnie przeprowadzał misje ludowe w różnych parafiach greckokatolickich. Po wkroczeniu wojsk 
bolszewickich na tereny Ukrainy Zachodniej w 1939 roku został skierowany do Lwowa, gdzie pełnił 
obowiązki ekonoma klasztoru. Wtedy to władza sowiecka zabroniła mu głoszenia misji parafialnych. 
O. Zenon nie przestał jednak odważnie głosić kazań w cerkwi klasztornej we Lwowie, często 
poddając ostrej krytyce zachowanie i nowe „porządki” zaprowadzane przez władzę bolszewicką. 
Dlatego został aresztowany przez organy bezpieczeństwa w nocy z 20 na 21 grudnia 1940 roku, po 
czym spędził pół roku w więzieniu lwowskim. Poniósł śmierć męczeńską przez ukrzyżowanie na 
ścianie więziennej, czego dopuścili się bolszewicy 23 lub 24 czerwca 1940 roku, bezpośrednio przed 
inwazją wojsk hitlerowskich na Lwów. Kiedy 29 czerwca 1940 roku wojska niemieckie wkroczyły 
do Lwowa, otwarto więzienia, aby dokonać identyfikacji ciał zabitych więźniów. Niestety, ciała 
o. Kovalyka, jak i wielu innych, nie udało się zidentyfikować. O. Zenon Kovalyk razem z innymi 
męczennikami ukraińskimi został beatyfikowany 27 czerwca 2001 roku przez Jana Pawła II podczas 
jego pielgrzymki apostolskiej na Ukrainę; P. Chorniy, Działalność apostolska bł. Zenona Kowałyka, 
„Studia Redemptorystowskie” 5 (2007), s. 54–59; Некролог Львівської Провінції Згромадження 
Редемптористів, red. Р. Піх, Львів 2013, s. 57.
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każdego chrześcijanina2. Dlatego całe duszpasterstwo Kościoła, zwłaszcza prze-
powiadanie, winno być ukierunkowane na zaproszenie wiernych do otwarcia 
się na dar Bożego Odkupienia.

Założyciel Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela św. Alfons de Liguori 
(1696–1787) wypracował cele, zadania oraz strategię rozwoju swojego instytutu 
zakonnego, z uwagi na jego członków, którzy powinni być kontynuatorami mi-
sji Chrystusa Odkupiciela. Syn Boży, kierując się miłością, zanurza się w ludzką 
nędzę, aby dać ludziom udział w Bożym bogactwie3. To samo winni czynić sy-
nowie św. Alfonsa, dążąc do tego, aby ich działalność przeniknięta była duchem 
Chrystusowego Odkupienia. Duchowość redemptorystów powinna znaleźć 
swoje urzeczywistnienie w ich posłudze duszpasterskiej oraz ewangelizacyjnej4. 

Charyzmatem redemptorystów w Kościele jest praca duszpasterska oraz 
misyjna wśród ubogich i potrzebujących. To im Bóg obiecuje „obfite Odkupie-
nie” (Ps 130, 7). Z uwagi na to redemptoryści od początku głoszą je szczególnie 
ludziom biednym i prostym, czyli tym, którzy byli spragnieni bliskiej obecności 
Boga wyzwalającego, uzdrawiającego, przynoszącego szczęście i ulgę w cierpie-
niu. Dlatego głoszenie Ewangelii ubogim oznaczało dla redemptorystów pro-
klamację miłości Boga, dającej wybawienie, które przynosi potrzebującym sam 
Chrystus, ukazując im najwyższą godność, jaką jest obdarzony człowiek – god-
ność dziecka Bożego5. Miejscem realizacji owego zadania stała się zwłaszcza 
ambona, z której wzywali słuchaczy do odkrycia treści i znaczenia Odkupienia 
Chrystusowego w ich życiu.

Łączność posługi głoszenia słowa z duchowością Odkupienia u redempto-
rystów można zauważyć najpierw w tym, że ich kazania przeważnie cechował 
chrystocentryzm, gdyż ukazywali słuchaczom przede wszystkim osobę Chry-
stusa Odkupiciela, oryginalność i odkupieńcze znaczenie Jego misji na ziemi, 
dzięki której człowiek nie tylko został wybawiony od dominacji grzechu i śmier-
ci, ale także uratował się od wiecznego potępienia, jednocześnie otrzymując 
możliwość trwania w bliskiej relacji z Bogiem, który kocha, obdarza szczęściem 
i prawdziwą wolnością6. 

Typowe dla kaznodziejstwa redemptorystowskiego było również częste od-
woływanie się do osoby Maryi, Matki Bożej, aby uświadamiać słuchaczom rolę 

2 G. Velocci, Cristo: centro della spiritualitá alfonsiana, „Spicilegium Historicum” 45 (1997), s. 59.
3 S. Majorano, Sympozjum z okazji 300-lecia urodzin Marii Celeste Crostarosa oraz św. Alfonsa 

M. Liguori, „Revertimini ad fontes” 1 (1997), s. 148; A. Bałuk, Potrzeba Odkupienia dzisiaj, w: Oddać 
życie dla obfitego Odkupienia. Charyzmat Redemptorystów 2004, red. R. Hajduk, „Revertimini ad 
fontes” 1 (2004), s. 20.

4 Konstytucje Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, Rzym 1986, rozdz. І, dz. 2, art. 1.6.
5 F.X. Durrwell, Continuer le Christ Sauver par l’apostolat de l’annoce missionnaire, „Spicilegium 

Historicum” 34 (1986), s. 110.
6 A. Bałuk, Potrzeba Odkupienia dzisiaj, dz. cyt., s. 20.
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i znaczenie Bogarodzicy w realizacji dzieła Odkupienia. Najświętsza Dziewica 
Maryja jest najdoskonalszym wzorem tego, jak udzielić Bogu pełnej odpowie-
dzi na propozycję odkupieńczego dialogu, zainicjowanego przez Stwórcę. Ona 
nie tylko swoim życiem w pełni powiedziała „tak” Bogu, który zbawia, lecz idąc 
w ślad za swoim Synem i Boskim Odkupicielem, pomagała Mu wypełnić dzieło 
Odkupienia7. To właśnie dlatego znaczną część swoich kazań redemptoryści od 
początku poświęcają Matce Bożej i zachęcają wiernych, by Ją wychwalać, czcić, 
modlić się do Niej, a także Ją naśladować.

Przepowiadanie redemptorystów nie dotyczyło jedynie Chrystusowego Od-
kupienia dokonanego w historii, lecz odnosiło się także do jego aktualnego cha-
rakteru, gdyż w swoich kazaniach misjonarze zachęcali słuchaczy do otwartości 
serca na przyjęcie jego owoców oraz do pełnego osobistego zaangażowania 
w proces wyzwolenia współczesnego świata od zła i panowania szatana. Dla-
tego zachęcali wiernych z ambony do świadomego i pobożnego uczestnictwa 
w sakramentach Kościoła, zwłaszcza sakramencie pokuty i Eucharystii. Poprzez 
aktywny udział w celebracjach sakramentalnych chrześcijanie wyrażają swoją 
tęsknotę za Odkupieniem Chrystusowym, aby dzięki niemu osiągnąć zbawie-
nie i zanieść go światu, uczestnicząc w dziele przemiany doczesnej rzeczywisto-
ści w królestwo Boże8.

2. Soteryjny charakter i wymiar krzyża Chrystusowego

Na podstawie zachowanych do naszych czasów tekstów kazań o. Zenona Ko-
valyka, prawdopodobnie głoszonych przez niego w czasie Wielkiego Postu, moż-
na stwierdzić, że temat Odkupienia jest centralny i wiodący w jego posłudze 
kaznodziejskiej9. W większości kazań obecne są motywy cierpienia i śmierci Je-
zusa Chrystusa, Jego męki krzyżowej, której celem było urzeczywistnienie odku-
pienia człowieka poprzez kenozę i ofiarowanie swojego życia przez Syna Bożego.

Paradoks odwiecznego planu zbawienia Boga Ojca, który doskonale wypeł-
nił Jego Syn Jezus Chrystus, w ujęciu o. Kovalyka polegał na tym, że „ten bez-
silny i obdarty z odzieży, zakrwawiony i wzgardzony człowiek, to druga Osoba 

7 „Poświęcić nasze życie dla obfitego odkupienia”. Instrumentum laboris dla XXIII Kapituły Generalnej 
CSsR, Rzym 2003, w: Oddać życie dla obfitego Odkupienia. Charyzmat Redemptorystów 2004, dz. 
cyt., s. 144.

8 Tamże, s. 142–144.
9 Do cyklu „Rekolekcje wielkopostne” zalicza się 14 kazań, z których 11 bezpośrednio ukazuje 

cierpienia Jezusa Chrystusa pod kątem ich odkupieńczej wartości oraz wzywa słuchaczy do 
osobistego włączenia się w dzieło Odkupienia dzisiejszego świata od szatana, zła i grzechu poprzez 
radykalne nawrócenie, odrzucenie grzechu oraz przyjęcie chrześcijańskiej postawy w życiu 
codziennym; P. Chorniy, Posługa kaznodziejska bł. Zenona Kowałyka CSsR, Tuchów 2006 (mps), 
s. 49. 
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Boża, to Bóg Wszechmogący, to Pan nieba i ziemi”10. On dobrowolnie oddaje się 
w ręce zuchwałych ludzi, którzy ośmielają się Go biczować, drwić z Niego, wło-
żyć na Niego krzyż oraz pozwalają Mu konać w ciężkim bólu. Dzięki szczegóło-
wym opisom etapów odkupieńczej męki Chrystusa o. Zenon próbuje odsłonić 
przed audytorium niepojętą miłość Boga do człowieka, Jego delikatność i czu-
łość w stosunku do sponiewieranego przez grzech stworzenia, które ośmiela się 
podnieść rękę na swego Stwórcę11. Błogosławiony męczennik w swoich wystą-
pieniach podkreśla, iż Jezus Chrystus podczas odkupieńczej męki jest całko-
wicie posłuszny Ojcu. Jego cierpienie ma soteryjny charakter, który najpełniej 
wyraża się w triumfie Zmartwychwstania12. 

Każde związane z odkupieniem ludzkości wydarzenie z ostatnich dni życia Je-
zusa jest dla o. Kovalyka ważne nie tylko ze względu na ukazanie całej zbawczej 
działalności Chrystusa, należącej do przeszłości, ale również dlatego, że Odku-
pienie ma znaczenie dla teraźniejszości – zwłaszcza dla życia pojedynczego wie-
rzącego, który winien współpracować w tym dziele, „uśmierzając” przez to ból 
Jezusa, który cierpi. Można w tym dostrzec duszpasterską interpretację wydarzeń 
bezpośrednio związanych z wyzwoleniem ludzkości z niewoli grzechu i śmierci13. 

Według o. Kovalyka, agonię Chrystusa w ogrodzie Getsemani można „ła-
godzić” poprzez własną gorliwość w spełnianiu woli Bożej, uwrażliwianie su-
mienia na grzech, czynienie pokuty i głębokie pragnienie życia duchowego. 
Jezus bowiem do dziś cierpi z powodu tego, że wiele osób nie odpowiada na 
Jego wielką miłość oraz nie korzysta z obfitego Odkupienia14. Umocnieniem dla 
Zbawiciela są ludzie sprawiedliwi, w tym również męczennicy, którzy z miłości 
do Niego ofiarowują życie dla zbawienia ludzkości, a także grzesznicy, którzy 
naprawdę żałują za swoje grzechy i powracają do Boga15.

Policzek, który Jezus otrzymał od jednego ze strażników w obecności arcy-
kapłana Annasza (J 18, 22), jest według o. Kovalyka wymierzany Mu i dzisiaj, 
gdy ktoś popełnia grzech śmiertelny16. Wtedy bowiem człowiek staje się obo-
jętny na upokorzenie Jezusa i lekceważy zjawisko grzechu na świecie, uważa-
jąc go za normę postępowania. Chociaż dzisiejszy człowiek na różne sposoby 
policzkuje Jezusa, On nie przestaje go kochać, a nawet miłuje go „bardziej niż 
10 З. Ковалик, Реколекції Великопісні: Бичування = Нагоди, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 3, 

cz. ІІІ, ark. 2.
11 P. Chorniy, Posługa kaznodziejska bł. Zenona Kowałyka CSsR, dz. cyt., s. 49.
12 Tamże.
13 Tamże, s. 68.
14 З. Ковалик, Реколекції Великопісні: Ісус в Оливнім городі, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 3, cz. І, 

ark. 4; А. Качмар, Гомілетична спадщина о. Зенона Ковалика, ЧНІ, Львів 2011 (mps), s. 28.
15 З. Ковалик, Реколекції Великопісні: Ісус в Оливнім городі, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 3, cz. І, 

ark. 4.
16 З. Ковалик, Реколекції Великопісні: Поличник Ісуса = Смерть. Гріх, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, 

t. 3, cz. ІІ, ark. 2.
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kochająca matka, albowiem dla zbawienia ludzkiej duszy przelał On ostatnią 
kroplę krwi”17.

W podobny sposób o. Kovalyk interpretuje i inne etapy biblijne realizacji 
Odkupienia przez Chrystusa. Przywiązanie Go do słupa i biczowanie symboli-
zuje okazje do grzechu oraz pokusy, którym dana osoba się poddaje i nie chce 
się z nimi rozstać18; koronowanie cierniem przypomina kaznodziei lekceważą-
cy i świętokradzki stosunek do sakramentu pokuty19; natomiast tchórzliwy wy-
rok Piłata – niewłaściwe przygotowanie oraz odbycie spowiedzi20. Jednak nawet 
takie nieodpowiedzialne zachowanie ludzi do końca nie zniechęciło Zbawiciela 
do tego, aby złożyć siebie w zbawczej ofierze za grzechy ludzkości i dać człowie-
kowi możliwość, by w każdym momencie mógł otrzymać przebaczenie Boga21.

W tym kontekście całe odkupieńcze dzieło Chrystusa, wypełnione cier-
pieniem za grzechy świata, w kazaniach o. Zenona Kovalyka stanowi podsta-
wę pozwalającą sformułować wnioski duszpasterskie22. Kenoza Jezusa, o której 
mówi kaznodzieja, domaga się od słuchaczy reakcji w postaci zaangażowania 
się w nie. Chrześcijanie mogą wypełnić to zadanie dzięki osobistym i wspól-
notowym staraniom o to, by prowadzić wzorowe życie moralne, kontynuując 
nieprzerwanie proces nawracania się i okazując wdzięczność Bogu za „obfite 
Odkupienie”, które osiągnęło swój szczyt i całkowitą realizację w paschalnym 
misterium Jezusa Chrystusa23.

3. Najświętsza Bogarodzica Maryja i Jej rola w Chrystusowym 
dziele Odkupienia 

Znaczną część spuścizny homiletycznej o. Kovalyka stanowią kazania po-
święcone Bogarodzicy Maryi24. Przedstawiają one Najświętszą Dziewicę jako 
pierwszą osobę spośród ludzi, która została uczestnikiem dzieła Odkupienia 
swego Syna Jezusa. Stało się ono rzeczywistością dzięki pozytywnej odpowiedzi 
Maryi na Boże powołanie – zgodzie na poczęcie i zrodzenie Jezusa, oraz dzię-

17 Tamże, ark. 4.
18 З. Ковалик, Реколекції Великопісні: Бичування = Нагоди, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 3, 

cz. ІІІ, ark. 2–3.
19 З. Ковалик, Реколекції Великопісні: Вінчання терням = святотатські сповіди, w: Архів 

ЛПЧНІ у Львові, t. 3, cz. ІV, ark. 3–5.
20 З. Ковалик, Реколекції Великопісні: Вирок Пилата, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 3, cz. V, ark. 3.
21 З. Ковалик, Реколекції Великопісні: Св. Петро. Нагоди, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 3, cz. ІІІ, 

ark. 5–6.
22 А. Качмар, Душпастирська праця о. Зенона Ковалика, ЧНІ серед греко-католиків Галичини 

і Волині, Львів 2011 (mps), s. 32–33.
23 P. Chorniy, Działalność apostolska bł. Zenona Kowałyka, dz. cyt., s. 69.
24 Z zachowanych do dziś 37 kazań 22 było przygotowanych do wygłoszenia na nabożeństwach 

majowych ku czci Matki Bożej.
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ki Jej cnotliwemu i pobożnemu życiu, a także poprzez Jej opiekę nad wiernymi 
i wstawiennictwo za nimi po Jej śmierci25. 

W kazaniach wygłaszanych na cześć Maryi o. Zenon przypomina, że podsta-
wą i warunkiem Jej udziału w dziele Odkupienia było Niepokalane Poczęcie, któ-
remu poświęca sześć mów. Kaznodzieja często w sposób obrazowy podkreśla, iż 
dusza Maryi od momentu poczęcia była swoistym rajem i wzorem piękna nad-
przyrodzonego26: „O, jak piękny, jak cudowny jest krajobraz tego raju wewnętrz-
nego duszy Niepokalanej Dziewicy Maryi”27. Ona jest „pierwszym dzieckiem 
łaski”, „białą Lilią pośród grzechu”, „Gwiazdą jutrzenki”, która wiernie wypełnia 
zadania zlecone Jej przez Stwórcę od samego początku swego istnienia28.

Dla bł. Zenona Kovalyka Bogarodzica jest wzorem poświęcenia się Bogu 
przez dobrowolne „tak” na bycie Matką Jezusa Chrystusa. Maryja mogła oddać 
się Bogu całkowicie dzięki uważnemu słuchaniu słowa Bożego i jego doskona-
łemu wypełnianiu. Kaznodzieja przekonuje, że „matka Jezusa była całkowicie 
posłuszna Bogu i oddała swoje życie pod Jego kierownictwo”29. Przybliża chrze-
ścijanom sens poświęcenia Maryi, jego znaczenie dla dzieła Odkupienia oraz 
ukazuje Jej miejsce w życiu każdego człowieka30. Opisuje Bogarodzicę jako Mat-
kę godną posłuszeństwa, gdyż sam Chrystus obdarzał Ją szacunkiem i słuchał 
Jej, wykonując wszystkie Jej polecenia w ciągu 30 lat swojego ziemskiego życia31. 

Według o. Kovalyka, Matka Boża to wzór życia chrześcijańskiego, gdyż była 
pierwszą, która poprzez doskonałą modlitwę w codziennym życiu odpowiada-
ła na dar zbawienia wysłużonego ludziom przez Jej Syna: „Dlaczego i Ty, bracie, 
siostro, z kolei nie mógłbyś ofiarować Bogu przez ręce Maryi wszystkie modli-
twy, własne cierpienia i liczne niedomagania w życiu codziennym?! Najświętsza 
Dziewica przyjmuje twoją ofiarę w swoim sercu i przedstawi przed Panem Je-
zusem, aby zbawić dusze”32. 

Najświętsza Maryja Panna w kazaniach o. Kovalyka pojawia się jako Mat-
ka wszystkich ludzi, żarliwie ich kochająca, zwłaszcza grzeszników, którzy 
nie odpowiedzieli na zaproszenie do przyjęcia Odkupienia Chrystusa, i sta-
ra się być w stałej łączności z Kościołem na ziemi: „Matka Boża nie zapo-
mina również o potrzebach doczesnych swoich dzieci”33. Tę szczególną rolę 
25 А. Качмар, Гомілетична спадщина о. Зенона Ковалика, ЧНІ, dz. cyt., s. 18.
26 Tamże, s. 19.
27 З. Ковалик, Марія. Город замкнений, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 2, cz. ІІІ, s. 5.
28 P. Chorniy, Posługa kaznodziejska bł. Zenona Kowałyka CSsR, dz. cyt., s. 73–78.
29 А. Качмар, Гомілетична спадщина о. Зенона Ковалика, ЧНІ, dz. cyt., s. 22.
30 P. Chorniy, Posługa kaznodziejska bł. Zenona Kowałyka CSsR, dz. cyt., s. 82; tenże, Działalność 

apostolska bł. Zenona Kowałyka, dz. cyt., s. 70–71.
31 Tamże, s. 83.
32 З. Ковалик, Маївки. Треба бути апостолом, як Марія, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 2, cz. ІІ, 

ark. 1.
33 З. Ковалик, Марія. Діва ласкава, в: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 2, cz. ІІІ, s. 24.
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zaczyna wypełniać od razu po Wniebowzięciu. Dlatego o. Kovalyk w kazaniu, 
które wygłosił 29 sierpnia 1940 roku na odpuście w Tarnopolu – najprawdo-
podobniej właśnie ono było przyczyną jego aresztowania – nazywa śmierć 
radosnym i szczęśliwym dniem dla Bogarodzicy, „pięknym umieraniem”, któ-
re stało się możliwością spotkania z Chrystusem i początkiem Jej misji wsta-
wiania się u Boga za ludźmi: „Śmierć Maryi daje niebu niezrównaną Królową, 
a ziemi potężną Orędowniczkę”34. 

Tak więc o. Kovalyk w swoich kazaniach przedstawia Maryję jako kogoś, 
kto blisko współpracuje ze Zbawicielem w dziele Odkupienia. Prawie każde 
przemówienie błogosławiony męczennik kończył apelem do słuchaczy, aby po-
święcili swoje życie Najczystszej Dziewicy i oddali się pod Jej opiekę: „Dlate-
go zawsze uciekajmy się do Niej z wielkim zaufaniem, a [Ona] wysłucha nas”35. 
Zgodnie z homiletyczną tradycją redemptorystowską, o. Zenon nauczał o Ma-
ryi jako o Matce Miłosierdzia, która troszczy się o los grzeszników, pomagając 
swoim dzieciom coraz mocniej kochać Boga i być Mu wiernym. Jest to Odku-
pienie przeobfite, gdyż obejmuje każdego, kto jest poddany władzy grzechu36.

4. Eucharystia jako nieustanna aktualizacja Odkupienia

Kazania o. Kovalyka zatytułowane Służba Boża, Cierpienie Eucharystycz-
nego Jezusa i Adoracja Najświętszego Sakramentu zapraszają słuchacza do 
wgłębienia się w tajemnicę bezkrwawej Ofiary – Eucharystii, która podobnie 
jak inne sakramenty Kościoła pozwala każdemu wierzącemu osobiście i bez-
pośrednio uczestniczyć w odkupieńczym działaniu Jezusa Chrystusa. Dzięki 
temu bowiem, iż w nich urzeczywistnia się dzieło Odkupienia, ludzie otrzymu-
ją „wielkie skarby i korzyści”37. 

Eucharystia w sposób szczególny odzwierciedla Chrystusową ofiarę, złożo-
ną przez Niego dla zbawienia całej ludzkości38, dlatego o. Kovalyk w kontek-
ście kazań o liturgii Mszy św. często używa terminu „bezkrwawa Ofiara”, która 
znajduje swój prototyp już w ofiarach składanych w Starym Testamencie, jak 
również w ofiarowaniu przez Maryję Dziecięcia Jezus w świątyni jako daru dla 
Boga39. Redemptorysta podkreśla przy tym, że starotestamentowe składanie 

34 З. Ковалик, Маївки: Успення Пречистої Діви, в: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 2, cz. ІІ, s. 1–2.
35 З. Ковалик, Маївки. Марія найчулішою нашою Матір’ю, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 2, cz. ІІ, s. 3.
36 З. Ковалик, Мати Божа Цариця України. Марія Цариця Неба і наша Мати, t. 2, cz. І, s. 1–5; 

P. Chorniy, Posługa kaznodziejska bł. Zenona Kowałyka CSsR, dz. cyt., s. 91.
37 З. Ковалик, Реколекції Великопісні: Служба Божа, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 3, cz. VIІІ, ark. 1.
38 Tamże, ark. 3–4; З. Ковалик, Терпіня Евхаристійного Ісуса, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 4, 

cz. ІІ, ark. 3.
39 З. Ковалик, Реколекції Великопісні: Служба Божа, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 3, cz. VIІІ, ark. 

3–4; З. Ковалик, Адорація: Служба Божа, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 4, cz. ІІ, ark. 4; P. Chorniy, 
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ofiar nie było miłe Bogu, ani też nie mogło usprawiedliwić człowieka i zgładzić 
jego grzechów. Również ofiary całopalne były jedynie typem „przyszłej odku-
pieńczej ofiary i były z nią duchowo złączone, lecz nie zbawiały”40. 

Tak więc dla odkupienia ludzkości potrzebna była nie krwawa ofiara zwie-
rząt, lecz ofiara Jezusa na krzyżu oraz jej uobecnianie się w Ofierze Euchary-
stycznej – bezkrwawej i czystej. Dlatego też podczas Ostatniej Wieczerzy, przed 
powrotem do domu Ojca Niebieskiego, Chrystus ustanowił Eucharystię i na-
kazał uczniom, aby stale sprawowali ją na Jego pamiątkę (Łk 22, 19)41. Boska 
Liturgia, która odzwierciedla i urzeczywistnia zbawcze cierpienia Chrystusa, 
„jest prawdziwą Ofiarą i tą samą Ofiarą, która była złożona na krzyżu, dlate-
go że ta sama Osoba jest i tym, kto składa Ofiarę, i samą Ofiarą. Jest to ten sam 
Jezus Chrystus, który na krzyżu jest barankiem ofiarnym”42. Natomiast kapłan 
sprawujący Boską Liturgię wypełnia szczególne zadanie tego, kto w sposób wi-
dzialny „rozdaje” zbawienie ludziom jako lekarstwo na grzech. Z rąk kapłana 
„Niebieski Ojciec przyjmuje ofiarę tak samo, jak kiedyś przyjął ją od Chrystusa, 
jak przyjął w ofierze Chrystusa z rąk Maryi i sprawiedliwego Symeona w dniu 
ofiarowania w świątyni”43.

W swoich kazaniach o. Kovalyk bezpośrednio wiąże Eucharystię ze zbaw-
czymi czynami Chrystusa44. Dzięki Eucharystii, w której uobecnia się Boże zba-
wienie, Chrystus łączy wszystkich pojedynczych członków Kościoła w jedną 
wspólnotę odkupionych. „To jest łańcuch, który wiąże się w tajemniczy sposób: 
triumfalny, cierpiący i walczący Kościół jest jednym duchowym (mistycznym) 
Ciałem Chrystusa”45. 

Mając na względzie celebrację misterium Odkupienia, o. Zenon często przy-
pomina niezwykłe przywileje i korzyści, jakie otrzymują ci wierni, którzy są zjed-
noczeni z Eucharystycznym Chrystusem. Podczas Boskiej Liturgii ich modlitwa 
jest najbardziej skuteczna, ponieważ jej owocem jest miłosierdzie Boże: „jest to 
środek najlepszy, aby wielbić i czcić Pana Boga; aby odwrócić od nas sprawie-
dliwy Jego gniew za nasze grzechy”46. Ponadto udział w Eucharystii daje wierzą-
cemu bezpośrednią możliwość uczestnictwa w rozszerzaniu dzieła Odkupienia 
na cały świat, gdy swoją modlitwą przyczynia się do nawrócenia grzeszników. 
Udział w Boskiej Liturgii daje również człowiekowi pewność, że Bóg słyszy jego 

Posługa kaznodziejska bł. Zenona Kowałyka CSsR, dz. cyt., s. 61.
40 З. Ковалик, Реколекції Великопісні: Служба Божа, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 3, cz. VIІІ, ark. 1.
41 Tamże, ark. 2.
42 З. Ковалик, Реколекції Великопісні: Служба Божа, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 3, cz. VIІІ, ark. 

2; З. Ковалик, Терпіня Евхаристійного Ісуса, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 4, cz. ІІ, ark. 7.
43 З. Ковалик, Реколекції Великопісні: Служба Божа, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 3, cz. VIІІ, ark. 2.
44 З. Ковалик, Адорація: Установлення Пресв. Євхаристії, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 4, cz. І, ark. 3.
45 З. Ковалик, Реколекції Великопісні: Служба Божа, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 3, cz. VIІІ, ark. 3.
46 Tamże, ark. 3, 5; З. Ковалик, Терпіня Евхаристійного Ісуса, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 4, 

cz. ІІ, ark. 10.
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modlitwę i wysłuchuje jej, gdyż w Eucharystii sam Chrystus przedstawia ją Ojcu 
Niebieskiemu47. Eucharystia daje człowiekowi gwarancję osiągnięcia eschatolo-
gicznej pełni: „Niech ona będzie dla nas słońcem, szczęściem i błogosławień-
stwem Bożym w tym życiu, a na przyszłość zadatkiem szczęścia wiecznego”48.

Eucharystia jest świadectwem wielkiej miłości Chrystusa, który chce pozo-
stać Odkupicielem dla ludzi przez całe ich życie, każdego dnia zapraszając ich 
do żywego jednoczenia się z Nim na Boskiej Liturgii49. Jezus, znając ludzką sła-
bość i grzeszność, w Eucharystii leczy duszę i sprawia, że człowiek doświadcza, 
iż jest umiłowany dzieckiem Boga. Eucharystia umacnia go też do walki z grze-
chem, pozwalając mu zaczerpnąć sił z wielkiego daru Odkupienia50. Wszystko 
to sprawia, że stosunek chrześcijanina do Eucharystii należy uznać za „termo-
metr” ukazujący wielkość jego miłości do Boga51. 

W swojej posłudze kaznodziejskiej o. Kovalyk wzywa każdego wierzącego, 
aby często przybliżał się do stołu eucharystycznego52 oraz dziękował Chrystuso-
wi za możliwość uczestniczenia w dziele Odkupienia. Najpiękniejszą odpowie-
dzią na Jezusowy dar zbawienia jest jak najczęstsze przyjmowanie Go w Komunii 
św.53. Wtedy też człowiek najpełniej okazuje miłość Bogu, który obdarzając ludzi 
obfitym Odkupieniem, zasłużył na to, aby Go kochano z całego serca54. 

* * *

Lektura kazań o. Zenona Kovalyka pozwala stwierdzić, że jako kaznodzie-
ja pełnił on posługę w klimacie duchowości redemptorystowskiej, gdyż czę-
sto umieszcza Jezusa Chrystusa Odkupiciela w centrum głoszonego orędzia, 
a cała jego spuścizna homiletyczna przesiąknięta jest tematyką soteriologicz-
ną. Chrystus w kazaniach o. Kovalyka jest przedstawiany jako doskonały Od-
kupiciel, który dokonuje Odkupienia człowieka przez kenozę oraz dobrowolne 
oddanie się w ręce grzeszników. Szczegółowe opisy cierpień Syna Bożego mają 
skłonić słuchaczy do odkrycia niezwykłej wartości Chrystusowej łaski zbawie-
nia poprzez osobiste zgłębianie misterium życia i śmierci Odkupiciela, modli-
twę i naśladowanie Jego postawy.

Kazania maryjne o. Zenona Kovalyka mają na celu ukazać Dziewicę Maryję 
jako doskonały przykład przyjęcia Bożego Odkupienia oraz jako Tę, która po-

47 З. Ковалик, Адорація: Користи Св. Причастя, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 4, cz. ІIІ, ark. 3.
48 З. Ковалик, Реколекції Великопісні: Служба Божа, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 3, cz. VIІІ, ark. 4.
49 Tamże, ark. 5.
50 З. Ковалик, Адорація: Ісус Жертвою, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 4, cz. IІ, ark. 5; З. Ковалик, 

Адорація: Користи Св. Причастя, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 4, cz. IІІ, ark. 2.
51 З. Ковалик, Терпіня Евхаристійного Ісуса, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 4, cz. ІІ, ark. 5–7.
52 З. Ковалик, Адорація: Преблагання, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 4, cz. V, ark. 4.
53 З. Ковалик, Адорація: Часте св. Причастя, w: Архів ЛПЧНІ у Львові, t. 4, cz. VІ, ark. 8.
54 P. Chorniy, Posługa kaznodziejska bł. Zenona Kowałyka CSsR, dz. cyt., s. 71.
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święciła swoje życie dziełu zbawienia ludzkości. Podobnie stwierdzają dzisiej-
sze Konstytucje Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela: Bogarodzica „jako 
służebnica Pańska, poświęciła się całkowicie osobie i dziełu Syna, służyła i na-
dal służy tajemnicy Odkupienia, pomagając nieustannie w Chrystusie ludowi 
Bożemu” (nr 32). 

Eucharystię o. Kovalyk przedstawia jako wyraźną szansę dla słuchacza, aby 
skorzystać z owoców Odkupienia i wziąć czynny udział w kontynuacji zbaw-
czego dzieła Chrystusa, troszcząc się najpierw o swój osobisty rozwój duchowy. 
Eucharystia buduje wspólnotę Kościoła, w którym ludzie zjednoczeni z Bogiem 
i pomiędzy sobą dzięki mocy płynącej z przyjęcia Ciała i Krwi Chrystusa podej-
mują służbę dla zbawienia świata. 

Wszystko to, o czym mówił kaznodzieja w swoim przepowiadaniu, urze-
czywistniło się w jego życiu. Swoje słowa najpierw poświadczał wiernym wy-
pełnianiem obowiązków wynikających z przynależności do wspólnoty życia 
konsekrowanego, a także posługą kapłańską i misjonarską, gdy głosił obfite Od-
kupienie i pomagał ludziom czerpać z niego na sposób sakramentalny. Ostatecz-
nie autentyczność swojego nauczania potwierdził dobrowolnie przyjętą śmiercią 
męczeńską, odchodząc z tego świata jako sługa Chrystusowego Odkupienia.
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Summary

The proclamation of the “Plentiful Redemption” (Ps 130:7) 
in the homiletical service of the blessed martyr 

 Fr. Zenon Kovalyk CSsR (1903–1941)

The article presents the way of the pastoral communication through preach-
ing the meaning and significance of the “Plentiful Redemption” (Ps 130.7) in 
the life and homiletic activity of martyr and Redemptorist priest Zenon Kova-
lyk, CSsR (1903–1941). The article describes Fr Kovalyk as experienced pastor, 
whose pastoral formation was strict influenced by the Redemptorist spirituality, 
considering soteriological perspective as the main motivation for the earth mis-
sion of Jesus Christ. The preaching’s features of Z. Kovalyk represent the Savior 
as the only and indispensable Redemptor of the mankind sent by God. Through 
His “kenosis” and obedient behavior, Jesus voluntary surrendered himself into 
the hands of sinners up to death on the Cross. The first person, who took part 
in the redemption plan according to preaching words of Fr Kovalyk, was the 
Mother of God – Theotokos. Through her full dedication and sacrifice to God 
she became a real model and first example of the redeemed person among all 
human persons. Her life is also an encouragement for every person to establish 
close cooperation with God. The Sacraments, especially the Eucharist, in ser-
mons of Fr Z. Kovalyk provide an opportunity for the audience to active par-
ticipation in the continuing implementation of the redemption of the world 
through Christ, doing spiritual and missionary life.

Andriy Oliynyk CSsR – ur. w 1979 roku, kapłan greckokatolicki. Pra-
cuje jako wykładowca teologii pastoralnej, misjologii oraz komunikacji ko-
ścielnej na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie. W 2011 roku 
obronił doktorat z teologii na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie. Jest duszpasterzem młodzieży, ponadto głosi 
misje i rekolekcje na Ukrainie, w Polsce, Belgii, Portugalii oraz USA.
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Las etapas de la vida monacal  
egún el Abba Isaías
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Con el Abba Isaías nos adentramos en el mundo del cristianismo oriental, 
fuertemente marcado por el monacato. El autor de la breve obra, cuya traduc-
ción ofrecemos a continuación, es un anacoreta que busca instruir a quienes se 
quieren introducir en esa forma de vida consagrada totalmente a la oración y al 
retiro del mundo. Casi nada sabemos de este Isaías, cuya vida transcurre alre-
dedor del siglo V. Algunos suponen que su país de origen fuera Egipto, aducien-
do la forma de su instrucción, muy parecida a la de los Padres del desierto, y la 
influencia en él de la teología de Evagrio Póntico. Otros lo sitúan en Gaza, don-
de vivía su retiro. No faltaban tampoco quienes buscaban conciliar los dos lu-
gares al situar su origen y educación en Egipto y su vida de anacoreta en Gaza.

1. El Abba Isaías

Fuentes monofisitas de Palestina informan de la presencia de un autor ascé-
tico griego de nombre Isaías que se encontraba en Escete el 431. Su biograf ía fue 
escrita por Zacarías Escolástico1. Durante mucho tiempo los estudiosos acepta-
ban la propuesta de G. Krüger que identificaba a Isaías de Escete con Isaías de 
Gaza († 491): se trataría de la misma persona2. En 1968 R. Draguet al publicar 
la edición de una antigua traducción siríaca del Asceticón3 propone una revo-
1 Cfr. Vita Isaiae monachi, ed. et tr. E. W. Brooks, en Vitae Virorum apud Monophysitas Celeberrimorum, 

CSCO Scr. Syr. 7–8, Paris 1907, 3–16/ 3–10.
2 Die sogenannte Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor, ed. K. Ahrens – G. Krüger, Leipzig 1899, 

385–386.
3 R. Draguet, Les cinq recensions de l’Ascéticon syriaque d’ Abba Isaia, CSCO 289–290 y 293–

294, Louvain 1968. El Asceticón del abba Isaías fue muy leído en los monasterios sirios, tantos 
occidentales como orientales. En el siglo VII Dadishoʿ escribió un amplio comentario sobre 
él. Se conserva también un comentario anónimo aunque incompleto de la obra de Isaías. Cfr. 
R. Draguet, Commentaire du libre d’Abba Isaïe par Dadisho Qatraya, CSCO 326–327, Louvain 1971; 
Id., Commentaire anonyme du libre d’Abba Isaïe, CSCO 336–337; CPG 5555–5556.
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lucionaria hipótesis. Según él, hay que distinguir dos autores: un monje egip-
cio del siglo IV, libre todavía de toda influencia de Evagrio Póntico, y un monje 
palestino que habría sido, tal vez, el editor del conjunto. Sin embargo, la crítica 
no ha aceptado la hipótesis de Draguet. El Abba Isaías aparece como heredero 
del monacato de Escete. Es interesante notar que la colección de sus discursos, 
que fue traducida al siriaco en fecha muy temprana, contiene elementos de Eva-
grio y Macario4. La obra de Isaías es utilizada por Barsanufio y Juan en Gaza en 
el siglo VI, y luego por gran número de autores bizantinos y sirios. En cambio, 
el mundo latino lo conoce más bien poco, especialmente a partir de su publica-
ción en latín (Venecia, s. XVI), preparada para la formación de los novicios de 
la Compañía de Jesús5.

2. El camino espiritual del monje

El texto de nuestro epítome de la doctrina ascética del monacato sirio no se 
encuentra en griego. La edición siriaca ha sido preparada por F. Graffin6. Según 
el editor, el texto es probablemente contemporáneo a Filoxeno y es una descrip-
ción de la vida monástica en términos usados sólo por los sirios. Por otra parte, 
se trata de unas páginas originales que parecen ser un buen resumen de la vida 
monástica tal como la veían estos monjes sirios del final del siglo V7.

El Abba Isaías en primer lugar recuerda que la vida monacal consta de tres eta-
pas: corporal, psíquica y pneumática (espiritual). Es una división tripartita que se 
conforma a la tricotomía antropológica, tan en boga en la cultura grecorromana. 
A cada una de las etapas corresponden tres actitudes esenciales o virtudes que 
el monje debe adquirir progresivamente y que incluyen todas las otras: el ayuno, 
la oración y la misericordia. Estas virtudes son tan importantes porque, según el 
Abba Isaías, regulan la conducta del hombre para consigo mismo – el ayuno–, 
para con Dios – la oración –, y para con el prójimo – la misericordia. 

Al pasar por las tres etapas del camino de perfección dichas actitudes fun-
damentales o virtudes cambian de aspecto y de grado a medida que el mon-
je va progresando: cada vez más se interiorizan, desmaterializan, se despojan 
4 Los informadores egipcios de Isaías pertenecerían a los años 430–450, cfr. D. J. Chitty, Abba Isaiah, 

en JTS 22 (1971) 47–72.
5 L. Regnault, Isaïe de Scété ou de Gaza, DSpir., vol. 7, Paris 1971, 2083–2095; L. Perrone, La Chiesa di 

Palestina e le controversie cristologiche, Brescia 1980, 287–295; R. Aubert, Isaïe de Scété, en DHGE 
26 (1995), 115–117. 120–124; Abba Isaiah of Scetis, Ascetic Discourses, tr. J. Chryssavgis, Pachomios 
(Robert) Penkett, Kalamazoo, Michigan 2002, 13–37 (Introducción), con abundante bibliografía; 
J. Gribomont, Isaia di Sceti (e di Gaza), en NDPAC, vol. II, Genova–Milano 2007, 2642–2643; Isaia 
di Gaza, Asceticon, tr. G. Giaccio, Napoli, 2009; S. P. Brock, Isaiah of Scetis (Abba Isaiah), en Gorgias 
Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage, Gorgias Press 2011, 211–212.

6 Cfr. F. Graffin, Un inédit de l’abbé Isaïe sur les étapes de la vida monastique, OCP 29 (1963) 449–454.
7 Cfr. Ibid., 449.
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de lo sensible, se espiritualizan. El proceso va de lo más fácil y “corporal” hacia lo 
más espiritual, elevado y dif ícil que consiste en la imitación en todo al Señor. Así, 
por ejemplo, el ayuno, en la etapa corporal, consiste en la abstinencia de comer; 
en la etapa psíquica, en la sobriedad espiritual y la guarda del corazón; en la eta-
pa pneumática, en desprenderse de todo recuerdo, bueno o malo, de todo lo que 
pertenece al mundo presente. Lo ilustra esquemáticamente el siguiente gráfico:

virtud/ etapa corporal psíquica pneumática

ayuno
abstención de 

alimentos materiales

evitar lo que excita 
pasiones o provoca 

tentaciones

evitar cualquier 
recuerdo del mundo, 
positivo o negativo

oración
actitud corporal 

conveniente
atención a Dios y a su 

Palabra

conversación angélica 
que la lengua humana 

no puede describir

misericordia
exterior: ofrendas 

materiales
perdonar al prójimo

perdonar a los 
enemigos 

Lo esencial de la vida monástica, como lo subraya enérgicamente el Abba 
Isaías, es caminar tras las huellas de nuestro Señor, imitarlo en sus misterios, 
revivir simplemente las etapas del símbolo de la fe, es decir, la muerte y la resu-
rrección. Este es el único camino para adquirir las virtudes verdaderamente di-
vinas, extrañas en cierto sentido a nuestra naturaleza, ya que van en contra de 
nuestros deseos naturales. Si las adquirimos alcanzaremos la semejanza del hijo 
al Padre, del hermano a Jesucristo.

En el fondo de la “mística de Jesús” se encuentra, evidentemente, la idea de 
la imitación y del seguimiento de Cristo. Al ser uno de los temas más centrales 
de la Escritura, no sorprende que esté continuamente presente en los escritos 
monacales. El monje, ya desde la vocación de San Antonio (Mt 19, 21: “Si quie-
res ser perfecto, ve, vende cuanto tienes, dalo a los pobres, y tendrás un tesoro 
en los cielos, y ven y sígueme”), es el que quiere responder a la llamada de Cris-
to, que invita a seguirle con la cruz a cuestas. Hacerse monje es convertirse en 
perfecto discípulo de Cristo y reconocer esta única ley: sigue en todo al Señor, 
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especialmente en su muerte y su resurrección. Estos grandes ideales lanzaban al 
monje hacia la persecución de la perfección cristiana, y le animaban a proseguir 
día a día la dif ícil ascensión espiritual que había emprendido8.

3. Sobre las etapas de la vida monacal

1) Del mismo. El camino9 de la vida monacal se divide en tres etapas: la etapa 
corporal, la etapa psíquica y la etapa pneumática; y cada una de ellas se lle-
va a cabo a través de tres virtudes que incluyen todas las virtudes: el ayuno, 
la oración y la misericordia.

2) El ayuno de la etapa corporal consiste en la abstención del alimento. La ora-
ción es mantener el cuerpo ante la cruz, orando y salmodiando, dejando que 
el espíritu se adentre en Dios. La misericordia consiste en hacer limosnas 
por medio de dones materiales10. Tales son el ayuno, la oración y la miseri-
cordia de la etapa corporal.

3) El ayuno de la etapa psíquica es la abstención de las excitaciones producidas 
por malos pensamientos de las pasiones y las tentaciones de los demonios. 
La oración consiste en recoger su espíritu lejos de la distracción, y en tenerlo 
delante de nuestro Señor en la oración y la salmodia. La misericordia es per-
donar a su hermano de todo corazón. Tal es el campo11 del ayuno, de la ora-
ción [y de la misericordia]12 de la etapa psíquica.

4) El ayuno de la etapa pneumática es la abstención de todo recuerdo de las 
acciones de este mundo, sea enriquecedor o empobrecedor. La oración no 
se puede explicar porque se trata de cosas santas que se elevan por encima 
del cuerpo y que se asemejan a las de los ángeles, ya que el monje llega a ser 
igual a ellos durante el tiempo de la oración cuando la luz divina brilla en su 
corazón.

5) También la misericordia del hombre pneumático es inexpresable: es la mise-
ricordia de un espíritu que, cuando el monje ha llegado a la etapa pneumá-
tica y ve a nuestro Señor y los bienes preparados para el que perdona a sus 
opresores, es como aquel que vio a Esteban perdonarlos con gozo y orar por 
ellos. En efecto, si se dice que estuvo ardiente en el combate y alcanzó la mi-
sericordia con toda criatura, es para que tú te domines a ti mismo en la lucha 
y perdones a cada uno su falta, con buen ojo13 y con caridad.

8 Cf. Varios estudios sobre las distintas etapas de la vida monacal en el Oriente cristiano en S. Brock, 
M. Van Parys (eds.), Le Età della vita spirituale, Qiqajon 2014. 

9 Isaías emplea aquí el término dûboro que equivale a mesûhto de Filoxeno.
10 Lit. corporales.
11 Lit. fontera, límite.
12 Estas palabras han sido omitidas en el manuscrito.
13 Cfr. Mt 20, 15.
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6) Resumiendo su tratado sobre la etapa corporal, psíquica y pneumática, en 
un pequeño capítulo de apenas unas pocas palabras, dice: Bienaventurado el 
que ha sufrido, ha sido crucificado, ha muerto, ha sido sepultado y ha resu-
citado en la alegría, cuando vea que también él ama lo es que natural al Hijo 
y camina tras sus santas huellas, las que, cuando él era hombre, ha dejado en 
sus caminos con sus santos siervos. Porque lo que le es propio es la pobre-
za, la humildad, la pequeñez, la paciencia, el perdón y la paz, y también lo 
que permite soportar oprobios y no pensar en el cuerpo. Entonces el que ha 
crecido, ha tenido trato con los hombres con toda paz, el que ha llegado allí 
y ha matado lo que es extraño a su naturaleza, éste es, claramente, de Cristo 
e hijo del Dios vivo y hermano de Jesús, a quien pertenece el poder y la mi-
sericordia. Amén.

7) Llama sufrimientos a los trabajos del cuerpo; cruz, al combate con los pen-
samientos (malos); muerte, a la desaparición de estos pensamientos; y sepul-
tura, a la purificación del corazón; y resurrección, a la etapa pneumática, de 
modo que dice: Bienaventurado el monje que somete su cuerpo con los tra-
bajos de la vida monástica, que hace morir al pecado y purifica su corazón 
y llega a la perfección, porque ha caminado siguiendo los pasos de nuestro 
Señor y ha imitado su abnegación, su humildad, su mansedumbre, su mise-
ricordia, que ha sufrido y se ha afligido como Él.

8) Que nuestro Señor también lo haga digno de su amor y de la visión de su glo-
ria: aquí abajo como prenda, en una manifestación de la luz; allí arriba per-
fectamente, en el Reino de los cielos, como dice el santo apóstol: “Si sufrimos 
con él, con él también seremos glorificados”14. “Y si nos mantenemos firmes 
como él, con él también reinaremos”15. En cuanto a nosotros, que nos haga 
dignos de la visión de su gloria y de las delicias de su Reino con todos los san-
tos por los siglos de los siglos. Amén.

14 Rom 8, 17; cfr. También 1 P 4, 13; II Co 1, 5–7; Flp 3, 10–11.
15 II Tim 2, 12.
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Streszczenie

Etapy życia zakonnego według abby Izajasza

Izajaszowi z Gazy przypisuje się krótki tekst O etapach życia monastycznego, 
zachowany jedynie w języku syryjskim, którego tłumaczenie ukazuje się po raz 
pierwszy w języku hiszpańskim. Autor dzieli życie monastyczne na trzy etapy: 
cielesny, psychiczny i duchowy. Każdy z nich ma z kolei trzy postawy lub cnoty, 
które mnich musi stopniowo posiąść. Są to post, modlitwa i miłosierdzie. Za-
wierają one w sobie pozostałe cnoty i kształtują postawę mnicha wobec same-
go siebie (post), wobec Boga (modlitwa) i wobec bliźniego (miłosierdzie). Na 
poszczególnych etapach nabierają one stopniowo coraz większej doskonałości 
i duchowego wymiaru.

Marek Raczkiewicz CSsR – doktor teologii, wykłada patrologię, teo-
logię patrystyczną, patrologie wschodnie na Papieskim Uniwersytecie Co-
millas w Madrycie oraz na Uniwersytecie Świętego Damazego w Madrycie. 
Wydaje też serię książkową „Polonia Matritensis” poświęconą historii Polo-
nii w Hiszpanii oraz relacjom polsko-hiszpańskim. Korespondent m.in. Ra-
dia Watykańskiego.
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 der Messias

Przeżywanie starości1 jest w dużym stopniu uzależnione od kontekstu spo-
łecznego oraz kulturowego danego społeczeństwa i zmieniało się wraz z nim. 
I tak np. w okresach ekonomicznie pomyślnych, podobnie jak w pierwotnych 
społeczeństwach prehistorycznych, starcy cieszyli się uznaniem i szacunkiem. 
W starożytnej Grecji, gdzie ideałem było piękno, uroda i w związku z tym mło-
dość, starość uchodziła za przekleństwo bogów. W następnych epokach istnia-
ła nieraz sprzeczność pomiędzy tym, co mówiono o starości, a rzeczywistą rolą, 
jaką ludzie starzy odgrywali w społeczeństwie, polityce, gospodarce i kulturze. 
W renesansie humaniści głosili odrazę wobec starości, a jednocześnie powie-
rzano starcom odpowiedzialne stanowiska i przyznawano im najwyższe tytuły2.

Starość jest przede wszystkim problemem osobistym jednostki i od niej sa-
mej zależy, jak się na nią przygotuje i jak ją będzie przeżywać3. W tekstach bi-

1 Pojęcia „starzenie się” i „starość” są współzależne, ale nie są synonimami. Starość określa pewną 
fazę lub stan w życiu człowieka, natomiast „starzenie się” jest pro cesem. Zob. G. Orzechowska, 
Aktualne problemy gerontologii społecznej, Olsztyn 2001, s. 10–12.

2 G. Minois, Historia starości. Od antyku do renesansu, Warszawa 1995. Zob. też E. Trafiałek, Starzenie 
się i starość: wybór tekstów z gerontologii społecznej, Kielce 2006; B. Bugajska, Życie w starości, Szczecin 
2007.

3 Oto dla ilustracji wyznanie Z. Starowieyskiej-Morstinowej: „Bardzo trudno jest uwierzyć we własną 
starość, ale w końcu przychodzi chwila, gdy się jest do tej smutnej konstatacji zmuszonym. Taka 
chwila przyszła dziś do mnie. Jestem zaskoczona, bo nie bardzo wiem, jak i kiedy się to stało. Ale 
widzę, że rzeczywiście jestem stara… Postanowiłam pisać o własnej śmierci, opisać ją i starać się ją 
zrozumieć… Łapię się na tym, że mówię »staruszka« o kimś, kto, jak się orientuję poniewczasie, jest 
w moim wieku, nieraz – o zgrozo – znacznie ode mnie młodszy. Ale nawet po takiej zawstydzającej 
i zasmucającej konstatacji nie jestem do głębi przekonana, że ta denominacja słusznie należy się 
także mnie… Sama myśl o starości jako ostatnim etapie – etapie ku śmierci – przeraża człowieka. 
Straszny to moment, w którym człowiek sobie to uświadamia”.
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blijnych4 starość jest ukazywana z jednej strony jako bogaty w doświadczenie 
życiowe i mądrość etap ludzkiego życia, a z drugiej jako tragiczny koniec egzy-
stencji. Patriarcha Abraham „zmarł w późnej, lecz szczęśliwej starości, nasyco-
ny życiem, i połączył się ze swoimi przodkami” (Rdz 25, 8). Stało się tak zgodnie 
ze złożoną mu wcześniej obietnicą: „Odejdziesz do twych przodków w pokoju, 
w późnej starości zejdziesz do grobu” (Rz 15, 15). Starzec umierał ze świadomo-
ścią, że jego „potomstwo trwa na zawsze (…) a jego imię żyje w pokolenia” (Syr 
44, 13–14). Podobnie Tobiasz „umarł w pokoju, mając sto dwadzieścia lat” (Tb 
14, 1). Psalmista jest przekonany, że sprawiedliwi „wydadzą owoc nawet w sta-
rości, pełni soków i zawsze żywotni” (Ps 92, 15). To nie przypadek, że Bóg uka-
zuje się Danielowi pod postacią starca (Dn 7, 9), a w Apokalipsie 24 starców 
symbolizuje dwór Boży, który wyśpiewuje wiecznie Jego chwałę (Ap 4, 4; 5, 14). 
Podobnie wszystkie ludy starożytne wiązały władzę i znaczenie z wiekiem i do-
świadczeniem życiowym, jakie on przynosi. Tak samo w Biblii starcy stoją na 
czele społeczności (Wj 3, 16; 18, 12; 2 Sm 5, 2; Ezd 6, 7; Dz 11, 30; 15, 4).

Ale Biblia ukazuje też drugą stronę starości. Starzec czuje, że opuszczają go 
ostatecznie siły („Nie odtrącaj mnie w czasie starości, gdy siły ustaną, nie opusz-
czaj mnie” – Ps 71, 9) i że już nic nie ma dla niego powabu: nie potrafi odróżnić 
tego, co dobre, od tego, co marne, nie potrafi zasmakować w tym, co wypije lub 
zje, nie potrafi wsłuchiwać się w głosy ptaków (2 Sm 19, 36).

Ale nie brak też w Biblii tekstów, w których starcy są zepsuci i gorsząco nie-
sprawiedliwi. Czytamy w Księdze Syracha: „Trzech rodzajów ludzi znienawidzi-
ła moja dusza, a życie ich szczególnie mnie gniewa: żebraka pysznego, bogacza 
kłamcy, starca cudzołożnego, ogołoconego z rozumu” (Syr 25, 2). Najbardziej 
wymowny przykład zepsucia ludzi starych przynosi opowiadanie o Zuzannie 
w Księdze Daniela (Dn 13).

W starożytnej Grecji, gdzie ideałem było piękno, uroda i młodość, starość, 
jak już wspomniano, uchodziła ze przekleństwo bogów, ale równocześnie star-
cy odgrywali nieraz w polityce i kulturze dużą rolę – powierzano im odpowie-
dzialne funkcje w życiu publicznym5.

Podobnie było w starożytnym Rzymie: „Powitajmy życzliwie starość i po-
kochajmy ją, bo i ona jest pełna uroku” – pisał Seneka (Epist. III, 4), a Cyceron 
w swoim traktacie „O starości” (De senectute) wymienia i analizuje te jej przy-
mioty, które dorównują młodości, a nawet ją przewyższają6.

4 M.F. Lacan, Starość, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań 1973, s. 906–907; 
R. Krawczyk, Biblijne podstawy gerontologii, „Studia Elbląskie” 12 (2011), s. 187–199.

5 T. Philippe, Nowa dojrzałość u najstarszych, Poznań 1998; P. Pawlukiewicz, Porozmawiajmy spokojnie 
o… starości, Warszawa 1998.

6 M.T. Cicero, De senectute. Katon Starszy o starości, Kraków 1995.
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W Ewangelii według św. Łukasza znajdujemy postać, która symbolizuje sta-
rość zasługującą na uznanie – jest to starzec Symeon. W artykule dokonamy 
najpierw analizy egzegetycznej tekstu Łukasza poświęconego Symeonowi, a na-
stępnie wyodrębnimy jego istotne treści teologiczne.

1. Analiza egzegetyczna Łk 2, 25–35

Dziękczynny hymn Symeona zawiera wprowadzenie, w którym Ewangeli-
sta przedstawia postać Symeona, mieszkańca Jerozolimy (Łk 2, 25–27), oraz jego 
kantyk, składający się z dwóch części. Każdą z nich Łukasz wprowadza zwrotem: 
„Błogosławił… mówiąc” (w. 28), „Błogosławił… i rzekł” (w. 34). Częściami tymi są 
eulogium (w. 29–32) oraz przepowiednia skierowana do Maryi Matki Jezusa (w. 
34–35). Natomiast Enzo Bianchi7 hymn Symeona dzieli na trzy części:

– w. 29 to błogosławieństwo (zapowiedziane w w. 28b) i modlitwa;
– w. 30–31 to motywacja błogosławieństwa;
– w. 32 mówi o misji Dzieciątka Jezus. 
Wiersze 33–35, proroctwo Symeona, są dodatkiem do kantyku.
Kantyk Symeona to pieśń radosna, ale równocześnie niepozbawiona melan-

cholii. Radosna, bo Symeon wita w Dzieciątku Jezus Mesjasza, sprawcę zbawie-
nia, zapowiadanego przez proroków, a równocześnie owiana smutkiem, na co 
wskazują już pierwsze słowa kantyku: „Nunc dimittis”. Symeon wie, że zbliża się 
dla niego czas odejścia, które mu zwiastuje to Dziecię, tak radośnie witane. Po-
dobnych odczuć doznawał Jakub, widząc w Egipcie swego syna Józefa: „Już lek-
ko mi będzie umrzeć, bo ujrzałem oblicze twoje i wiem, że żyjesz” (Rdz 46, 30).

Przejdźmy do interpretacji egzegetycznej dziękczynnego hymnu Symeona:

A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. 
Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, 
wyczekiwał pociechy Izraela, 
a Duch Święty spoczywał na nim.
Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci,
aż zobaczy Mesjasza Pańskiego (w. 25–26)8.

Wbrew temu, co podaje Protoewangelia Jakuba (rozdz. 24), Symeon nie był 
ani kapłanem, ani tym bardziej najwyższym kapłanem, ale człowiekiem świec-
kim. Ewangelista, określając to dokładniej, stwierdza, że był człowiekiem pra-
7 E. Bianchi, Magnificat (Lc 1, 39–56). Benedictus (Lc 1, 67–80). Nunc dimittis (Lc 2, 22–38), Bose 

1988. Zob. też A. Tronina, Kantyk, Encyklopedia katolicka, t. VIII, Lublin 2000, s. 631–632.
8 F. Gryglewicz, Ewangelia według świętego Łukasza, Poznań 1974, s.108–111; tenże, Teologia hymnów 

Łukaszowej Ewangelii dzieciństwa, Lublin 1975; J. Kozyra, Chrystologiczne hymny i kantyki Nowego 
Testamentu, w: Verbum caro factum est, Warszawa 1970; P. Mickiewicz, Ewangelia według świętego 
Łukasza. Rozdz.1–11, Częstochowa 2011.
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wym (iustus) i bogobojnym (timoratus). „Prawość” oznacza postawę kogoś, kto 
kieruje się w życiu zasadami porządku moralnego, a bogobojność wskazuje na 
motywację takiego postępowania. Miała ona dla Symeona wymiar religijny; kie-
rował się w życiu prawością ze względu na Najwyższego Prawodawcę.

Symeon oczekiwał „pocieszenia Izraela” (por. Iz 49, 13; 51, 9; 66, 13), to jest 
czasów mesjańskich, kiedy Bóg, zsyłając Mesjasza, zapoczątkuje nową epokę 
dla Izraela, epokę „pocieszenia”, przede wszystkim zaś – wywyższenia. Izrael 
okaże się bowiem narodem Mesjasza. Symeon nie mógł wiedzieć tego wszyst-
kiego po prostu „sam z siebie” – wiedział o tym, bo „Duch Święty9 spoczywał 
na nim”. Za pośrednictwem Ducha Świętego otrzymał zapowiedź, że jeszcze za 
swojego życia zobaczy Mesjasza. Również pod wpływem Ducha Świętego w od-
powiednim czasie przyszedł do Świątyni: 

Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. 
A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, 
aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa (2, 27). 

Symeon wiedziony natchnieniem Ducha zjawił się na dziedzińcu Świątyni w Je-
rozolimie w chwili, gdy Najświętsza Maryja Panna oraz św. Józef przybyli w celu 
dla dokonania przepisanej prawem ceremonii ofiarowania Dziecka. Według 
przepisu zawartego w Wj 13, 2.12.15, każdy syn pierworodny miał być bowiem 
oddany na służbę Świątyni10. Kiedy później powołano do tej służby pokolenie 
Lewiego (Lb 3, 12–13.40–41; 8, 13–18), należało wykupić od niej pierworodne-
go, gdy skończył pierwszy miesiąc, za cenę pięciu sykli srebra (Lb 3, 47; 18, 16). 
Łukasz pomija jednak nakaz wykupienia Jezusa, natomiast już w w. 23 mówi, że 
Święta Rodzina przyniosła Dziecię Jezus do Świątyni: „zgodnie z tym, co napi-
sano w Prawie Pańskim: »Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu«”. 
Ewangelista pomija wykupienie Jezusa, pisze natomiast o ofiarowaniu Go Bogu; 
chciał więc zaznaczyć, że od samego początku Zbawiciel oddany został na służ-
bę Bogu i tę służbę będzie pełnił w charakterze kapłana. Szczytowy moment 
tejże dokona się na Golgocie. Wyrażenie „aby postąpić z Nim według nakazu 
Prawa” należy rozumieć w sensie „ofiarowania”.

Symeon, widząc wchodzącą do świątyni Świętą Rodzinę, zbliżył się do niej:

on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga
i mówił (…) (2, 28).

9 S. Nagy, Duch Święty w strukturze i życiu Kościoła, „Chrześcijanin w świecie”, Wrocław 1979, s. 25–
56; A. Nossol, Duch Święty jako obecność Jezusa Chrystusa, „Collectanea Theologica” 50 (1980), 
z. 3, s. 5–24; K. Romaniuk, Duch Święty, Encyklopedia katolicka, t. IV, Lublin 1983, s. 282–290.

10 Jako wyraz wdzięczności za ocalenie pierworodnych synów izraelskich w czasie pierwszej Paschy 
przed wyjściem z Egiptu.
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Oto Symeon otrzymał więcej, niż mu obiecano (że przed śmiercią zobaczy 
Mesjasza): mógł bowiem nie tylko na Niego patrzeć, ale nadto wziąć Go w ra-
miona. Tak oto nie tylko doczekał się spełnienia proroctw mesjańskich, ale stał 
się po Matce Mesjasza najbliższym Jego świadkiem – dotyka Go przecież swy-
mi rękami. Głęboko wzruszony doznaną łaską oglądania Tego, który przynie-
sie zbawienie Żydom i poganom, swoje uwielbienie dla Boga wyraża w hymnie 
dziękczynnym Nunc dimittis: 

Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu, 
w pokoju, według Twojego słowa (2, 29). 

Symeon Bogu-Władcy (despota) przypisuje decyzję co do momentu, kie-
dy ma się zakończyć jego życie. Po tym, co przeżył, Symeon, może teraz odejść 
w pokoju (eirene). Następuje to „teraz”, bo Bóg już zesłał na świat Mesjasza, 
a Symeon zobaczył Go własnymi oczami. Słowa: „uwalniasz… w pokoju”, su-
gerują myśl o spokoju pośmiertnym starca, ale według niektórych egzegetów11 
jest tu także zawarta myśl o przyszłych losach narodu wybranego, któremu Sy-
meon zapowiada pokój. Tytuł „władca” zawiera myśl o Bogu, któremu podlega 
wszystko, w tym także ludzki los ostateczny – chwila śmierci. Symeon prosi, by 
ta chwila po tym, co go spotkało, już nastąpiła. Natomiast pokój (hebr. szalom, 
gr. eirene) w Biblii nie oznacza jedynie paktu, który pozwala wieść „spokojne” 
życie, nie oznacza też „czasu pokoju” w przeciwstawieniu do „czasu wojny”. Po-
kój w Biblii to harmonia, w jakiej znajduje się człowiek w stosunku do Boga i sie-
bie samego – jest to odpoczynek, uwolnienie od trosk i niepokojów, zbawienie; 
pokój to wszystko, przez co Bóg jest z nami (por. Kpł 26, 1–13). Symeon może 
odejść w pokoju – własnymi oczyma widzi Mesjasza12:

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, 
któreś przygotował wobec wszystkich narodów (2, 30–31). 

Słowa te mówią o uniwersalizmie zbawienia, które przekroczy granice Izra-
ela i obejmie wszystkie narody. Centralnym terminem tego wiersza jest słowo 
„zbawienie” (soterion, soteria). Oznacza ono „być ocalonym, uwolnionym od 
niebezpieczeństwa, które może grozić zagładą”, „być uleczonym i zbawionym”. 
Za pomocą tego terminu objawienie biblijne przedstawia jeden z najbardziej 
istotnych aspektów działania Bożego wobec człowieka na ziemi i po jego śmier-
ci. Początkowo dotyczył on w pierwszym rzędzie narodu wybranego; Bóg oca-
lił go z niewoli egipskiej (Wj 15, 4–20), a później, gdy Izraelici utracili wolność, 
z niewoli babilońskiej. Stopniowo nabierał cech eschatologicznych i uniwersa-

11 P. Gryglewicz, Teologia hymnów Łukaszowej Ewangelii dzieciństwa, dz. cyt., s. 87.
12 T. Sikorski, Pokój, w: Katolicyzm A-Z, red. Z. Pawlak, Poznań 1982, s. 308–309.



260 Studia Redemptorystowskie

listycznych, dotyczył wszystkich narodów. Można zatem termin „zbawienie” 
zdefiniować następująco: „Zbawienie jest to dzieło Boże wyzwalające człowieka 
od zła i udzielające mu nadprzyrodzonego sposobu istnienia, absolutne i escha-
tologiczne, dokonane w Chrystusie i realizowane w Kościele”13.

Dzieło zbawienia, którego dokona Mesjasz, Symeon dodatkowo określa na-
stępującymi słowami:

Światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela.
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, 
co o Nim mówiono (2, 32–33).

Dzieło Mesjasza będzie podobne do działania światła; dzięki Niemu roz-
proszą się duchowe ciemności, w których znajdują się narody pogańskie. Tego, 
co zapowiadał już wcześniej Ewangelista Łukasz, że nawiedzi świat „Z wysoka 
Słońce Wschodzące, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają” 
(Łk 1, 78–79), dokona Dziecko, które Symenon trzyma w ramionach. Błogo-
sławieństwo Symeona zarówno w szczegółach, jak i w całej swej treści wykazu-
je wiele pokrewieństwa z Ewangelią św. Jana. Wśród tych powiązań są przede 
wszystkim dwa pojęcia: „widzieć” („Oczy moje ujrzały” – Łk 2, 30) i „światło” 
(„światło na oświecenie pogan” – Łk 2, 32). Widzenie w Ewangelii Jana to wi-
dzenie w Jezusie Chrystusie zarówno Mesjasza, jak i Syna Bożego. Trzy anty-
tezy zawarte w błogosławieństwie Symeona: władca–sługa, poganie–Izrael, 
upadek–powstanie mają taki sam charakter, jaki często występuje w czwartej 
Ewangelii. Dzieło, jakiego dokona Dziecię-Mesjasz, okryje chwałą lud Izraela, 
ponieważ Zbawiciel pochodzi z tego narodu.

Słowa Symeona niewątpliwie zdziwiły Matkę Jezusa i Józefa, bo oto dowia-
dują się, że przyniesione do Świątyni Dziecko ma do wykonania nadzwyczajne, 
przewidziane przez Boga dzieło zbawienia ludzkości.

Ale padają następne, jeszcze dziwniejsze słowa Symeona skierowane do Maryi:

 Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego:
„Oto Ten przeznaczony jest na upadek
i na powstanie wielu w Izraelu,
i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. 
A Twoją duszę miecz przeniknie, 
aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (2, 34–35). 

Symeon gratuluje (w tekście „błogosławi”: eulogesen) rodzicom Dziecka, ale 
równocześnie zapowiada Maryi, że droga Jej Syna będzie usłana cierniami. Sta-
nie się On „znakiem sprzeciwu”. Wielu rodaków uwierzy w Jego posłannictwo 
13 S. Moysa, Zbawienie, w: tamże, s. 394; H. Langkammer, Słownik biblijny, Katowice 1982, s. 158–159.
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i dzięki temu osiągną zbawienie. Będą jednak i tacy, którzy będą Go zwalczać, 
narażając się na potępienie. Obok Jezusa nie będzie można przejść obojętnie14. 
Zbawienie i potępienie dokona się najpierw w Izraelu, ale uniwersalizm misji 
Mesjasza spowoduje, że obejmie ono także inne narody. Takie koleje życia i mi-
sji Jezusa boleśnie odczuje Jego Matka. Jej cierpienia są przyrównane do mie-
cza przeszywającego Jej duszę: „A Twoją duszę miecz przeniknie, aby wyszły 
na jaw zamysły serc wielu” (w. 35). Miecz w Biblii jest symbolem słowa Bo-
żego. W Księdze Izajasza Sługa Pański mówi o sobie: „W ostry miecz zamie-
nił me usta” (Iz 49, 2). Użyta w tym wierszu przenośnia wyraża, iż sługa został 
obdarzony wyjątkową zdolnością przekonywania. W Nowym Testamencie sło-
wo Boże jest kilkakrotnie utożsamiane ze słowem Chrystusa i porównywane 
do miecza (Ap 1, 16.2.12.16; 19, 15.21; Ef 6, 17). Również w Liście do Hebraj-
czyków napotykamy tę samą myśl: „Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne 
i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy 
i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4, 12). 
Miecz w Łk 4, 35, jak zauważa Józef Kudasiewicz, oznacza „słowo Boże prokla-
mowane przez Jezusa. Duszę Maryi przenikał miecz słowa Bożego, które gło-
sił Jej Syn. Ona jako wierząca Córa Izraela, podobnie jak cały jej naród, winna 
skonfrontować się ze słowem Jej Syna, symbolizowanym przez miecz”15. Mat-
ka Jezusa będzie cierpiała, gdy Żydzi odrzucą Jego nauczanie, a szczególnie, gdy 
Jej Syn będzie konał na krzyżu. Wzmianka o „zamysłach serc wielu” jest alu-
zją do postaw słuchaczy Jezusa, akceptujących Go lub odrzucających. „Zamy-
sły” zawsze bowiem oznaczają coś złego. W tym terminie można dopatrywać 
się jakiejś niewyraźnej jeszcze aluzji do przyszłej męki Jezusa16. Jak pisze Enzo 
Bianchi: „Wiara lub jej odrzucenie w konfrontacji z Jezusem zadecydują o zba-
wieniu lub potępieniu ludzi”17.

2. Teologiczne wątki hymnu Symeona

14 Jezus jako przyczyna upadku lub powstania wielu spośród Izraela wyraźnie występuje u św. Jana 
(3, 19–21; 9, 39n) i właśnie w jego Ewangelii jest przedmiotem wielu kontrowersji (np. J 7–8).

15 J. Kudasiewicz, Matka Odkupiciela, Kielce 1991, s. 114.
16 Zdaniem J. Kudasiewicza, Matka Odkupiciela, dz. cyt., s. 115, „nie można proroctwa Symeona 

ograniczać tylko do współcierpienia Maryi pod Krzyżem. Proroctwo to obejmuje całą misję Matki 
Zbawiciela, a szczególnie dramat Golgoty. Na Jej życiu jako na życiu najdoskonalszego ucznia 
Pana spełniły się słowa Jezusa: »Jeżeli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co 
dzień bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje« (Łk 9, 23). »Co dnia« spełniało się w życiu Maryi 
proroctwo Symeona”. 

17 „Fede o infedelta nei confronti di Gesù decideranno la salvezza o la perdizione degli uomini”; 
E. Bianchi, Magnificat (Lc 1, 39–56). Benedictus (Lc 1, 67–80). Nunc dimittis (Lc 2, 22–38), dz. cyt., 
s. 119.
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Hymny zawarte w Ewangelii Łukasza charakteryzują się teocentryzmem: za-
równo w hymnie Zachariasza Benedictus, Magnificat Maryi, jak i w Nunc dimit-
tis Symeona centralną ideą teologiczną jest nauka o Bogu. Symeon „błogosławi” 
Boga za to, że zesłał Zbawiciela na ziemię (2, 28), i to jest wystarczającą racją, 
żeby w spokoju ducha umrzeć. Bóg dla Symeona jest „Władcą” (2, 29), on sam 
zaś jest jego sługą (doulos), ale tego sługę spotkało niezwykłe wyróżnienie. Sy-
meon jest bowiem przekonany, że to Bóg sprawił, iż spotkał Mesjasza i rozpo-
znał w Dzieciątku Zbawiciela. Bóg też zadecydował o momencie, w którym ma 
się zakończyć jego życie, a zakończy się „w pokoju”. Misja Mesjasza będzie speł-
nieniem Bożych planów zbawczych. Symeon wyraża je za pomocą terminu ke-
itai („Jest przeznaczony” – 2, 34), który określa to, co Bóg postanowił, zsyłając 
Mesjasza, i co będzie się spełniać wtedy, „gdy Mesjasz będzie rozwijał swoją pu-
bliczną działalność (…). Wtedy też za Bożą wolą spełni się przepowiednia Sy-
meona o mieczu, który przeszyje duszę Jezusowej Matki”18.

Drugim istotnym składnikiem teologii hymnu Symeona jest nauka o Mesja-
szu. Będzie On „Zbawicielem”, „światłem na oświecenie pogan” i „chwałą ludu 
izraelskiego”. Stanie się też przedmiotem kontrowersji i znakiem (2, 30–32). Łu-
kaszowa Ewangelia dzieciństwa przypisuje Jezusowi kilkakrotnie tytuł Zbawcy: 
tak Go nazywa anioł wobec pasterzy w Betlejem (Łk 2, 11: soter), taka misja jest 
Mu wielokrotnie przypisywana w Ewangelii Łukasza (soteria: 1, 69; 1, 71; 1, 77). 
Będzie ona polegała na uwolnieniu od nieprzyjaciół, co zakłada władzę królew-
ską Mesjasza (1, 71), oraz na uwolnieniu od grzechów (1, 71).

Pojęcie soteria w Ewangeliach miało nieraz znaczenie naturalne, np. odno-
siło się do pomocy, jaką Chrystus przynosił chorym (Łk 8, 24.42.44.48; 21, 19), 
natomiast w hym nie Symeona ma znaczenie wyłącznie religijne i przyrówny-
wane jest do światła: jest to światło „na oświecenie pogan” (2, 32). Stanowi to 
niewątpliwie nawiązanie do tekstów proroka Izajasza: „Naród kroczący w ciem-
nościach ujrzał światłość wielką” (Iz 9, 1; Mt 4, 16) oraz „Ustanowiłem cię (…) 
światłością dla narodów” (Iz 42, 6; 49, 6). Do tej idei teologicznej nawiąże autor 
Dziejów Apostolskich: „Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zba-
wieniem aż po krańce ziemi” (Dz 13, 47). Ten uniwersalizm zbawczy zawar-
ty jest w hymnie Symeona w słowach: „Zbawienie wobec wszystkich narodów” 
oraz: „na oświecenie pogan” (2, 31–32). Słowa: „Oto Ten przeznaczony jest na 
upadek i powstanie wielu” (2, 34), nawiązują z kolei do Iz 8, 13–14: „On będzie 
kamieniem obrazy i skałą potknięcia się” (zob. też Iz 28, 16), a także do Ps 118, 
22–23: „Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym”. 
W zacytowanych tekstach kamień sugeruje myśl, że może on być bądź ratun-

18 Zob. P. Gryglewicz, Ewangelia według świętego Łukasza, dz. cyt., s. 393; Craig S. Keerar, Komentarz 
historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Warszawa 2000, s. 129.



263Teologia

kiem, bądź powodem potknięcia się; jak mówi Symeon: przyczyną upadku lub 
powstania, „znakiem” (gr. semeion), któremu sprzeciwiać się będą (2, 34). Tym 
„znakiem” będzie osoba Mesjasza i akceptacja bądź sprzeciw wobec Jego nauki. 
Ale tym znakiem będą także zdziałane przez Niego cuda, które dzięki swej nad-
zwyczajności zajmą uprzywilejowane miejsce wśród znaków Bożych w historii 
zbawienia19.

W dualizmie postaw wobec Mesjasza i Jego nauki („upadek i powstanie wie-
lu”) można dopatrywać się – jak już wspomniałem – niewyraźnej aluzji do przy-
szłej męki Jezusa, a także do odkupieńczej roli Jego Matki. Może to potwierdzać 
ostatni wiersz naszej perykopy (2, 35), mówiący o mieczu, który „przeniknie 
Twoją duszę”. Niewątpliwie chodzi tu o postać Matki Bolejącej. Naturalne w ta-
kiej sytuacji cierpienia matki nie wyczerpują treści tego fragmentu. Cierpie-
nia Maryi w świetle związków przepowiedni Symeona z proroctwami Starego  
Testamentu (Rdz 3, 15; Za 12, 10; Iz 42, 1; Iz 49–53) wykraczają poza naturalny, 
wyłącznie ludzki wymiar cierpień. Maryja współcierpiąca z cierpieniami Me-
sjasza uczestniczy w tajemnicy odkupienia.

Reasumując powyższe rozważania, należy dostrzec aktualność kerygma-
tyczną hymnu Symeona. Wyraża się ona w tym, że:

1) Chrystus jest również dziś „znakiem sprzeciwu”, dlatego każdego dnia 
musimy zadawać sobie pytanie: kim On jest dla mnie? Tej kwestii nie da się po-
minąć, jeżeli chcemy trwać przy Jezusie i być Jego uczniami.

2) Za przykładem Maryi, której „duszę przeszyje miecz”, musimy pozwolić, 
aby i naszą duszę i sumienie przeszył miecz słowa Bożego. Naśladując Mary-
ję, musimy przyjmować słowo Chrystusa z wiarą i dać się formować mu nawet 
wtedy, gdy ono osądza nasze pragnienia i myśli. 

19 Zob. P. Ternant, Znak, w: Słownik teologii biblijnej, Poznań 1973, s. 1143–1147.
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Summary 

Simeon’s song of praise (Lk 2:25–35)

The Gospel of St Luke portrays a person who represents old age deserving 
esteem – the old Simeon. In this article, the author conducts an exegetical ana-
lysis of Luke’s account (2, 25–35) referring to Simeon. On the basis of this ana-
lysis, he subsequently distinguishes the theological content included in the 
pericope: the study of God, the study of the Messiah as well as human duali-
stic attitudes toward the Messiah and His mission (‘the fall and rising again of 
many’), and Mary’s role in the mystery of redemption (‘a sword will pierce thro-
ugh your own soul’).

Ks. Roman Krawczyk – ur. 1951, prof. nadzwyczajny na Wydziale Teo-
logii UWM w Olsztynie; prof. zwyczajny w Instytucie Historii i Stosunków 
Międzynarodowych UPH w Siedlcach.



Ks. Tomasz Szałanda
UWM – Olsztyn

Szatan i świat demonów 
w ewangeliach apokryficznych.

Przyczynek do badań

Słowa kluczowe:  demonologia, apokryfy Nowego Testamentu, szatan, 
 diabeł, Zło osobowe

Keywords:   demonology, New Testament apocrypha, Satan, devil,
  personal Evil
Schlüsselwörter:  Apokryphen des Neuen Testaments, Satan, Teufel, persön 

 liche Böse

Obecność złych duchów w stworzonym przez Boga świecie znajduje po-
twierdzenie zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Najbardziej wyrazi-
stą ich charakterystykę jako wrogów Boga i ludzi oraz przeciwników zbawienia 
dają księgi Nowego Testamentu, w szczególności Ewangelie i Apokalipsa1. Prze-
konanie o ich istnieniu nie ogranicza się do świadectw biblijnych, ale jest rów-
nież obecne w literaturze „okołobiblijnej” – w staro- i nowotestamentowych 
apokryfach, w nauce rabinackiej oraz qumrańskiej2. 

Popaschalna ekspansja chrześcijaństwa „na cały świat” skutkowała nie tylko 
przyjmowaniem wiary w Trójjedynego Boga, ale również zderzeniem z kulty-
wowanymi od wieków ludowymi wierzeniami lokalnych społeczności. W jakim 
stopniu są one obecne w pismach apokryficznych Nowego Testamentu, jaki ob-

1  Zob. M. Karczewski, Teologiczna wizja szatana w Ap 12, 3–17, „Studia Warmińskie” 41/42 
(2004/2005), s. 233–246; tenże, Szatan w Apokalipsie św. Jana, Olsztyn 2013; T. Szałanda, Kuszenie 
Jezusa na pustyni (Mk 1, 12–13; Mt 4, 1–11; Łk 4, 1–13) w posoborowym przepowiadaniu polskim. 
Studium egzegetyczno-homiletyczne, Olsztyn 2007; tenże, Jezus Egzorcysta w polskim przepowiadaniu 
posoborowym. Studium homiletyczno-biblijne, Olsztyn 2012; tenże, Zarys nauki Kościoła o istnieniu 
Zła osobowego i walka z nim od końca I do VI w., „Studia Redeptorystowskie” 10 (2012), s. 59–72.

2 Por. T. Szałanda, Zarys demonologii międzytestamentowej, rabinackiej i qumrańskiej, „Studia 
Redeptorystowskie” 9 (2011), s. 223–239. Apokryfy – zbiór ksiąg pozakanonicznych, bardzo mocno 
związanych treściowo ze Starym i Nowym Testamentem. Ich nieortodoksyjny oraz mityczny i ludowy 
wydźwięk dezawuuje je jako księgi natchnione. Niemniej są cenną spuścizną „lokalnej teologii” 
pierwszych wieków chrześcijaństwa, której warto się bliżej przyjrzeć. Zob. M. Starowieyski, Barwny 
świat apokryfów, Poznań 2006, s. 5–11; M. Wojciechowski, Apokryfy z Biblii greckiej, Warszawa 
2001, s. 7.
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raz Zła zawierają i na ile różnią się od przekazu biblijnego – będzie przedmio-
tem poniższego dyskursu3.

1. Pochodzenie Zła i jego natura

Literatura apokryficzna Nowego Testamentu zrodzenie się Zła osobowego 
widzi u początku dziejów stworzenia. 

Pierwotnie jako anioły przebywały w niebie, trwając w obecności Boga4. 
Jednakże za oddalenie się od Niego zostały pozbawione swojej pozycji – „nie-
biańskiego stopnia”5 i „zrzucone ze sklepienia niebios”6. Podobne stwierdzenia 
przekazuje Orygenes7.

Owo oddalenie można rozumieć jako bunt spowodowany stworzeniem 
człowieka i wywyższeniem jego natury przez Boga, o czym świadczy choćby 
pełen obrzydzenia stosunek Szatana do wcielenia Syna: „tak się poniżył, że zstą-
pił na ziemię?”8. Tę myśl zawiera również apokryf Zapytania Bartłomieja. We-
dług niego, zły duch o imieniu Beliar (pierwotne imię Satanael – „Anioł Boga”) 
został wraz z innymi aniołami stworzony „z woli Ojca i zamysłu Syna”, „z gar-
ści ognia”9. Jego zarozumiałość nakazuje mu podkreślać, iż został stworzony 
jako pierwszy pośród aniołów, a dopiero po nim Michał10. Nie chcąc uznać „ob-
razu Boga” w Adamie, którego traktował jako „błoto i materię”, nie oddał mu 
czci i otrzymał miano Szatana – „Anioła przełożonego Tartaru”. Za to właśnie 
on oraz podległe mu 600 aniołów, które również wypowiedziały posłuszeństwo 
Bogu, zostali zrzuceni na ziemię, na której spali przez czterdzieści lat11. Infor-
macja o Tartarze (miejscu najgorszych kar wiecznych w podziemiach Hadesu, 
z którego nie ma wyjścia) wzmacnia wizję odrażającej i potępieńczej natury de-
monów. Bunt aniołów wobec dzieła Stwórcy – człowieka, występuje również 
3 Materiał źródłowy stanowią teksty zawarte w: Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie apokryficzne, 

cz. 1 i 2, red. M. Starowieyski, Kraków 2008.
4 Por. Ewangelia Dzieciństwa Ormiańska XVI, 2, w: Apokryfy Nowego Testamentu, dz. cyt., cz. 

1, tłum. E. Nowak, s. 497 (dalej: EwDzOrm). Jako istoty wieczne, powołane do służenia Bogu, 
występują w Księdze Henocha etiopskiej 15, 4.6, zob. w: Apokryfy Starego Testamentu, oprac. i tłum. 
R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999, s. 144–186 (dalej: HenEt).

5 Ewangelia arabska Jana 7, 8, w: Apokryfy Nowego Testamentu, dz. cyt., cz. 1, tłum. M. Starowieyski, 
s. 233–234 (dalej: EwJ). 

6 EwDzOrm XVI, 2, s. 497.
7 Por. Orygenes, O zasadach, I, 4–5, tłum. S. Kalinowski, Kraków 1996, s. 103–105.
8 EwJ 7, 8, s. 234; Ewangelia Dzieciństwa Arabska 14, 1, w: Apokryfy Nowego Testamentu, dz. cyt., 

cz. 1, tłum. W. Dembski, s. 412 (dalej: EwDzArab).
9 Zapytania Bartłomieja 4, 25, w: Apokryfy Nowego Testamentu, dz. cyt., cz. 2, tłum. R. Bartnicki. 

M. Starowieyski, s. 768 (dalej: ZapB). W apokryfach starotestamentowych występuje m.in. 
w Testamencie Józefa 7, w: Apokryfy Starego Testamentu, dz. cyt., tłum. A. Paciorek, s. 74–78; 
Testamencie Lewiego 18, w: tamże, s. 50–55; Testamencie Judy 25, w: tamże, s. 55–60.

10 Por. ZapB 4, 28, s. 768.
11 Por. tamże, 4, 25; 4, 54–57, s. 768.771.
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w starotestamentowym apokryfie Księga Henocha etiopska 10, 7 czy w Pokucie 
Adama 12–1612. 

Drugim powodem kary Stwórcy była pycha Szatana, który postanowił: 
„ustawię mój tron przed Jego tronem, i będę jak On”13. 

Miał on monstrualny wygląd: wysoki na 600 łokci, szeroki na 400, płonące 
oblicze, ciemne oczy, z nozdrzy wydobywał się śmierdzący dym, pysk przypo-
minał otwartą przepaść o stromych ścianach, a każde skrzydło miało rozpiętość 
80 łokci14. Jeżeli jako miarę łokcia przyjąć 45 cm, to wymiary Beliara były gigan-
tyczne: 270 m wysoki, 180 m szeroki, a rozpiętość każdego ze skrzydeł 36 m15. 
Miał on syna Sylpsasa, który był jego doradcą w zwodzeniu ludzi16.

Pochodzenie Zła opisywane w apokryfach częściowo ma potwierdzenie 
w tekstach biblijnych17. W Ap 12, 7–12 znajdujemy opis walki archanioła Mi-
chała z Szatanem, zakończonej klęską tego drugiego: 

I nastąpiła walka na niebie: Michał i aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. 
I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie. Ale nie przemógł, i już się miejsce 
dla nich nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który 
się zwie diabeł i Szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony 
na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos 
mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego 
i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co 
dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi 
Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych – aż 
do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i biada 
morzu – bo zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało 
ma czasu. 

Biblia nie określa szczegółowo przyczyny buntu Zła, nie podaje też ilości 
wojska anielskiego pozostającego w służbie Szatana. Natomiast spotykamy się 
z opisem Bestii (Ap 13 – choć znacznie różniącym się od apokryficznego), in-
formacją o pobycie Szatana na ziemi po strąceniu z nieba oraz o miejscu działa-
nia (Ap 12,7nn), wreszcie z imieniem Beliar (2 Kor 6, 15)18.

Nowotestamentowe apokryfy w różnych miejscach sytuują siedzibę złych 
duchów. Niekiedy sugerują, iż pomimo buntu i kary nadal przebywają one na 

12 Por. Pokuta (naszego) praojca Adama, w: Apokryfy Starego Testamentu, dz. cyt., tłum. A. Tronina, 
s. 29–39.

13 ZapB 4, 55, s. 771.
14 Por. ZapB 4, 13, s. 766–767.
15 A. Maggi, Jezus i Belzebub. Szatan i demony w Ewangelii św. Marka, tłum. M. Przepiórka, Kraków 

2001, s. 55.
16 Por. ZapB 4, 58, s. 768.
17 Por. O. Böcher, Christus Exorcista, Stuttgart 1972, s. 69.
18 Por. tamże, s. 69–70.
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wyżynach niebieskich, które są ich siedzibą19. Konsekwencją ich wyboru nie było 
więc wyrzucenie z duchowej ojczyzny. Nie jest to jednak miejsce przy Bogu. In-
nym razem teksty stwierdzają, iż przez jakiś czas mieszkały na ziemi20 albo w ot-
chłani piekieł, do których po śmierci trafiają najwięksi grzesznicy, a niekiedy 
i żywi, np. Herodiada21. A jeszcze innym – że Szatan po zstąpieniu Chrystusa do 
jego otchłani został przekazany mocy piekła na wieczne męki i cierpienie22. Dal-
szy pobyt złych duchów w niebie po odstępstwie wobec Boga i Jego dzieł cha-
rakterystyczny jest dla literatury z obszarów o silnych wpływach koranicznych. 
Natomiast w innych przypadkach upadek jest całkowity i natychmiastowy.

Nowotestamentowa literatura apokryficzna wiele miejsca poświęca naturze 
Zła. Są to według tych tekstów przede wszystkim duchy rozumne. Nie są jed-
nak doskonałe ani wszechmocne. Ich wiedza i władza są ograniczone, o czym 
świadczy chociażby poszukiwanie wiadomości o Nowonarodzonym, przegrane 
starcie z chroniącymi Go aniołami, a także samym Jezusem czy Maryją23.

Złe duchy to istoty odczuwające: lęk i drżenie (przed Bogiem), niepewność 
i przybicie, bezradność, smutek, poczucie klęski czy zbliżającego się kresu ist-
nienia24. Mają nadludzką siłę, co obrazuje podnoszenie przez Szatana upadają-
cych posągów bałwanów (symbolu pogańskich bożków), przenoszenie go na 
tronie z nieba na ziemię przez niższe w hierarchii duchy czy rozrywanie łań-
cuchów; potrafią latać i pływać, owijać się wokół brzucha i miażdżyć go przez 
zaciskanie, wypić krew z człowieka czy mieszkać w świniach25. Złe duchy mają 
świadomość swojej mocy i rozumieją mowę aniołów i ludzi26. Mogą przybierać 
postać zwierząt: węża, kruka, psa; ludzi (młodzieńca); potworów – smoka27 czy 
innych monstrów „przybranych w ogień, z których ust wychodziły dym i siar-

19 Por. EwJ 7, 7, s. 233.
20 Por. ZapB 4, 55–57, s. 771.
21 Por. Żywot św. Jana Chrzciciela przypisywany biskupowi egipskiemu Serapionowi 24, w: Apokryfy 

Nowego Testamentu, dz. cyt., cz. 2, tłum. M. Rosik, s. 605 (dalej: ŻJsyr); Ewangelia Nikodema [Akta 
(Dzieje) Piłata] 20, 1, w: Apokryfy Nowego Testamentu, dz. cyt., cz. 2, tłum. M. Starowieyski, s. 656 
(dalej: EwNik); tamże, 20, 3, s. 657–658.

22 Por. EwNik 22, 2, s. 660; tamże, 23, 1–2, s. 661.
23 Por. EwJ 7, 1–3.7, s. 232–234; EwDzArab 14, 2; 15, 2; 16, 2; 34, 2, s. 411–413.422; List Apostołów 5, 6, 

w: Apokryfy Nowego Testamentu, dz. cyt., cz. 1, tłum. S. Kur, s. 152 (dalej: ListAp); EwDzOrm XVI, 2, 
s. 497; EwNik 23, 1–2, s. 661; ZapB 1, 13.19; 4, 45, s. 758.770.789; Transitus R 39, w: Apokryfy Nowego 
Testamentu, dz. cyt., cz. 2, tłum. R. Zarzeczny, s. 796 (dalej: TransR); Transitus Józefa z Arymatei 14, 
w: tamże, tłum. R. Zarzeczny, s. 813 (dalej: TransJAr).

24 Por. EwJ 7, 2.3.8, s. 233–234; EwDzArab 10, 3, s. 411; EwDzOrm XVI, 2, s. 497; Legenda o św. Józefie 
Cieśli, 21, 5–6.8, w: Apokryfy Nowego Testamentu, dz. cyt., cz. 2, tłum. T. Hergesel, s. 571 (dalej: 
JózCieś); EwNik 20, 3; 22, 1, s. 657.660; ZapB 1, 13.15.17; 4.27, s. 758–759.768; ListAp 5, 6, s. 152.

25 Por. EwJ 7, 1–3.7, s. 233; EwDzArab 14, 1; 16, 2; 33, 1, s. 412.413.421; ListAp 5, 16, s. 152.
26 Por. tamże, 7, 2.8, s. 233–234.
27 Por. EwDzArab 11, 1; 14, 2; 16, 1; 33, 1, s. 411–413.421.423.
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ka”28. Chętnie przebywają na pustyni, cmentarzach, w pogańskich świątyniach, 
na rozstajach dróg czy w pobliżu zbiorników wodnych29. 

Ich charakterystyka wskazuje na wyraźną obecność elementów ludowych, 
które obrazują potęgę ich działania, a jednocześnie nieczystość natury: nieczy-
ste zwierzęta i miejsca – cmentarz30 i rozstaje dróg, jedno z ulubionych miejsc 
pobytu diabła. Ten motyw przeniknął później do naszych rodzimych wierzeń, 
np. na Warmii czy Mazurach na rozstajach stawiano krzyże i kapliczki mające 
również „przeznaczenie” antydemoniczne.

Szatan ze swymi aniołami uznaje wyższość Boga, mówiąc, że jest On „jego 
Bogiem”31. One boją się Go, upadają przed Nim i są Mu posłuszne32. Poddają się 
również mocy Maryi33. Zdarza się, że wyznają wiarę w Jezusa: „Oto przychodzi 
dziecko, syn króla, wielkiego władcy, który dokona przewrotu w mieście i wy-
pędzi nas z naszego mieszkania”34, „potężny w człowieczeństwie, wszechmocny 
w bóstwie, którego mocy nikt nie może się oprzeć”35, „człowiek, który jest Bo-
giem mocnym, mającym siłę i potężnym w człowieczeństwie, i zbawca rodzaju 
ludzkiego”36, „Święty, święty, święty, Ten, który był na wysokościach od począt-
ku”37, „Bóg jest najwyższy”38. Jednocześnie Szatan postrzega Stwórcę jako swego 
największwgo wroga, którego nienawidzi39. Konsekwencją tego jest naśladowa-
nie Jego zstępowania z obłoków w orszaku40 czy wspominana wyżej chęć usta-
wienia swojego tronu przed tronem Boga, by być jak On41. 

Naturę złych duchów celnie przedstawia Ewangelia Dzieciństwa Ormiań-
ska, w której Jezus mówi: „jedno ze stworzeń uczynionych na moje podobień-
stwo ośmiela się przybrać sobie imię Boga i otrzymywać cześć i uwielbienie od 
rodzaju ludzkiego”42.

Motyw wyznawania wiary przez moce piekielne nie jest obcy także Biblii. 
Szczególnie wyraźnie jest to widoczne podczas wypędzania ich z ludzi przez 
28 JózCieśl 21, 1, s. 570.
29 Por. EwDzArab 14, 1; 16, 1, s. 412.413; EwDzOrm XV, 16; XVI, 1, s. 493.497.
30 Por. O. Böcher, Christus Exorcista, dz. cyt., s. 36–42.
31 Por. EwJ 7, 8, s. 234.
32 Por. EwDzArab 10, 3; 11, 1.3; 14, 2, s. 411–412; ListAp 5, 16, s. 152; EwDzOrm XVI, 2; XVII, 1, 

s. 497.502; EwNik 20, 3; 23, 1–2, s. 657.659–660; Uzdrowienie Tyberiusza 5, w: Apokryfy Nowego 
Testamentu, dz. cyt., cz. 2, tłum. M. Starowieyski, s. 706 (dalej: UzdrT).

33 Por. tamże, 14, 2, s. 412.
34 EwDzOrm XVII, 1, s. 502.
35 EwNik 20, 2, s. 657.
36 Tamże, 20, 3, s. 658.
37 Opowiadanie Józefa z Arymatei 3, 4, w: Apokryfy Nowego Testamentu, dz. cyt., cz. 2, tłum. 

M. Starowieyski, s. 746 (dalej: JózAr).
38 ZapB 1, 13, s. 758.
39 EwJ 8, 3, s. 237; EwDzOrm XVI, 1, s. 497.
40 Por. tamże, 7, 7, s. 233.
41 Por. ZapB 4, 55, s. 771.
42 EwDzOrm XV, 18, s. 493.
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Jezusa. Wówczas pojawiają się wyznania: „Święty Boży” (Mk 1, 24) „Syn Boga 
Najwyższego” (Mk 5, 7 i par.).

Rozpierająca Szatana pycha jest powodem obsesyjnego wręcz pragnienia 
zniszczenia Jezusa i królestwa Bożego43. Nienawiść powoduje zawziętość i życie 
w kłamstwie, którym karmi swoich „przyjaciół”: „Nie lękajcie się, że nadejdzie 
kres dla mojego królestwa: nie zostanę od niego oddalony ani też nie porodzi 
Dziewica, o której prorokował Izajasz”44; „Bóg nie zstępuje na ziemię”45; „On jest 
tylko prorokiem (…) On stał się tylko podobny do Boga”46. Sam wierzy w tę nie-
prawdę – np. w to, że Jezus chlubi się, iż jest Synem Bożym, a w rzeczywistości 
jest tylko człowiekiem bojącym się śmierci47.

Obraz diabła jako kłamcy szczególnie akcentuje Ewangelia św. Jana, według 
której jest on „ojcem kłamstwa” (8, 44). Ale już wcześniej, w Rdz 3, 4–5, właśnie 
za pomocą kłamstwa doprowadza do upadku pierwszych ludzi.

2. Hierarchia i sposób działania złych duchów względem Boga i ludzi

Złe duchy tworzą zorganizowaną strukturę hierarchiczną. Na ich cze-
le stoi przywódca, w Ewangelii arabskiej Jana określany mianem króla ziemi 
i przeklętego księcia szatanów o imieniu Iblis48. Ma do pomocy „najbliższych 
współpracowników” oraz wojsko, i jest ich panem49. Oni są jego towarzyszami 
i przyjaciółmi, „zgrają Iblisa” i „wojskiem przeklętego księcia”50. Wspólnie two-
rzą państwo – królestwo o militarnym i ekspansywnym charakterze51. 

W syryjskiej Opowieści o Magach Szatan jest nazwany wężem zwodniczym 
i kusicielem52, w Ewangelii Dzieciństwa Arabskiej przeklętym szatanem, prze-
klętnikiem, wrogiem, potworem, mordercą, dżinnem53, w Listach Apostołów 
– Legionem54, w Ewangelii Dzieciństwa Ormiańskiej – Sadaielem i wrogiem55, 
w Legendzie o św. Józefie Cieśli – towarzyszem Śmierci56, w Żywocie św. Jana 

43 Por. EwJ 7, 6; 8, 3, s. 233.237; EwDzOrm XV, 16, s. 493; JózCieś 8, 1, s. 563; EwNik 23, 1, s. 660; JózAr 
32–33, s. 746.

44 Tamże, 7, 2.3, s. 233.
45 ZapB 1, 14, 18, s. 758.759.
46 Tamże, 1, 15, s. 759.
47 Por. EwNik 20, 1–2, s. 656–657.
48 Por. EwJ 7, 1–3.7, s. 232–233.
49 Por. tamże, 7, 11, s. 236.
50 Tamże, 7, 3.6.7, s. 233.
51 Por. tamże, 7, 2, s. 233; EwNik 23, 1, s. 661; ZapB 4, 56, s. 768.
52 Por. Syryjska Opowieść o Magach 63, w: Apokryfy Nowego Testamentu, dz. cyt., tłum. W. Witakowski, 

cz. 1, s. 360–361 (dalej: OpMag).
53 Por. EwDzAr 14, 1; 15, 1; 33, 1–3; 34, 1, s. 412.421–422.
54 Por. ListAp 5, 16, s. 152.
55 Por. EwDzOrm XV, 18, s. 493.
56 Por. JózCieś 21, 1, s. 570.
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Chrzciciela przypisywanym biskupowi egipskiemu Serapionowi – szatanem57, 
w Żywocie greckim św. Jana Chrzciciela przypisywanym św. Markowi Ewangeli-
ście – diabłem58, w Ewangelii Nikodema – Belzebubem, wyśmianym przez Anio-
łów Bożych, głupcem, księciem zagłady, wodzem zgubnym, wodzem Tartaru, 
wodzem i królem śmierci, mającym do dyspozycji duchy posłuszne i uległe, 
tworzące „najbrudniejsze i najszpetniejsze piekło”59. On jest „ojcem wszystkich 
niegodziwców i odstępców”, „twórcą śmierci i początkiem pychy”, posiadającym 
klucze Piekieł60. Apokryf Śmierć Piłata określa upadłe anioły mianem duchów 
nieczystych i plugawych61, a Opowiadanie Józefa z Arymatei nazywa je nieprzy-
jaciółmi i sługami podziemia62. W Zapytaniu Bartłomieja Szatan jest znany pod 
imionami: Beliar, Belzebub, wąż głębiny63.

O ile motyw militarny potwierdza biblijna Apokalipsa, a większość określeń 
złych duchów znana jest z innych ksiąg natchnionych, o tyle część z nich ma 
charakter lokalnych wierzeń i tradycji, jak choćby Sadaiel czy Szatan jako towa-
rzysz Śmierci64. 

Zło działa w sposób indywidualny i zbiorowy, zarówno w stosunku do jed-
nostki, jak i grupy ludzi. Spotyka się również fizyczną napaść na duchowych prze-
ciwników – aniołów65 oraz na ciało zmarłej Maryi (przed Wniebowzięciem)66. 

Głównym jednak wrogiem złych duchów jest Bóg i Jego Syn – Jezus, wobec 
którego stosują wręcz zbrojną napaść już w chwili Jego narodzenia, wcześniej 
ułożywszy plan otoczenia Go67. Charakter inwazji militarnej obrazują: zstąpie-
nie szatanów z nieba do Betlejem wraz ze swoim przywódcą zasiadającym na 
tronie niczym król i otoczonym wojskiem przygotowanym do walki oraz sztur-
mowanie miejsca, w którym znajdowało się Dziecię Jezus, ochraniane przez 
aniołów68. Motyw militarny znajdujemy również w Ewangelii Dzieciństwa Arab-
skiej, gdzie jest mowa o Szatanie i jego wojsku69, w Legendzie o św. Józefie Cieśli, 
gdzie diabeł ma do dyspozycji nieprzeliczone zastępy dziesiętników – żołnierzy 

57 Por. ŻJsyr 23, s. 604.
58 Por. Żywot grecki św. Jana Chrzciciela przypisywany św. Markowi Ewangeliście 8, w: Apokryfy Nowego 

Testamentu, dz. cyt., cz. 2, tłum. R. Zarzeczny, s. 585 (dalej: ŻJgr).
59 EwNik 20, 1.2.3; 23, 1, s. 656–658.660.
60 Tamże, 23, 1, s. 660.
61 Por. Śmierć Piłata, w: Apokryfy Nowego Testamentu, dz. cyt., cz. 2, tłum. M. Starowieyski, s. 686 

(dalej: ŚmP).
62 Por. JózAr 3.3; 3.4, s. 744.
63 Por. ZapB 1, 11–20; 4, 12.23.45–46.67, s. 758–759.766–770.
64 Na temat imion Zła osobowego w Nowym Testamencie zob. O. Böcher, Christus Exorcista, dz. cyt., 

s. 46–47.
65 Por. EwJ 7, 6, s. 233.
66 Por. TransR 39, s. 796; TransJAr 14, s. 813.
67 Por. EwJ 7, 7, s. 233.
68 Por. tamże, 7, 7, s. 233.
69 Por. EwDzArab 48, 4, s. 434.
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skupionych w dziesięcioosobowe grupy70, w Ewangelii Nikodema, przedstawia-
jącej go jako wojownika i wodza hufców szatańskich71, czy w Zapytaniach Bar-
tłomieja mającego pod sobą 600 posłusznych aniołów72.

Fizyczny atak na Jezusa odnotowuje również Ewangelia Dzieciństwa Arab-
ska, gdzie jest mowa o tym, iż Szatan przez opętanego próbował Go ugryźć, 
a potem uderzył Go w prawy bok, który później przebito włócznią na krzyżu73. 
Jest on wreszcie sprawcą męki Zbawiciela: pobudził Żydów do gniewu i zazdro-
ści wobec Niego i doprowadził do napojenia Go żółcią i octem oraz przebicia 
Jego boku74; bluźni Jezusowi ustami łotra, którym zawładnął75. Natomiast atak 
duchowy objawia się przez kuszenie Jezusa na pustyni76.

Zdecydowanie nie mają potwierdzenia w Biblii wątki fizycznego ataku Zła 
zarówno na Nowonarodzonego, jak i dorosłego Jezusa czy na aniołów oraz po-
dawane liczby dotyczace zastępów diabelskich. Natomiast męka Chrystusa z pew-
nością jest efektem szatańskiego działania, chociaż szczegóły uległy fabularyzacji.

W celu pokonania Boga i zachowania swojej pozycji Szatan, według apokry-
fów, ucieka się do różnych sposobów. Na przykład pobudza wrogów Boga do 
działania, służenia mu, pełnienia jego zaleceń; uderza w proroków i prawych lu-
dzi, zastawiając na nich pułapki77. Podsłuchuje ludzi, rozmawia z nimi albo ich 
opanowuje, jak w przypadku Heroda, Nerona, jednego z łotrów, a także arcyka-
płanów, mieszkańców Jerozolimy, Jefoniasza, Rubena czy Szymona Maga78. To 
opanowanie poszczególnych osób w najbardziej jaskrawej formie przejawia się 
w dręczeniu i opętaniu79. 

Zewnętrzna manifestacja jego wewnętrznej obecności jest niebezpieczna – 
zagraża bowiem życiu opętanego i innych ludzi oraz degraduje go w oczach 
rodziny, sąsiadów czy znajomych. Wyraźnym tego objawem jest samookalecza-
nie (gryzienie własnego ciała), zdzieranie z siebie ubrania (publiczna nagość), 
rzucanie w innych kamieniami, gryzienie będących w pobliżu ludzi, wreszcie 
społeczne wykluczenie rodziny opętanego80. Zło potrafi również wywołać cho-
roby: głuchotę i niemówienie, kulawość, ślepotę, garbatość, trąd oraz strach81. 
70 Por. JózCieś 21, 1, s. 570.
71 Por. EwNik 20, 1–3, s. 656–658; tamże, 22.1, s. 660.
72 Por. ZapB 4, 56, s. 768.
73 Por. EwDzArab 35, 2, s. 423.
74 Por. EwNik 20, 2; 23, 1, s. 657.660.
75 Por. JózAr 3, 2, s. 744.
76 Por. EwDzArab 48, 1, s. 433; EwNik 20, 2, s. 657.
77 Por. EwJ 7, 10; 8, 3, s. 235.237; EwDzArab 10, 4, s. 410; EwNik 20, 3, s. 657; OpMag 64, s. 362.
78 Por. tamże, 7, 8.9; 8, 3; 9, 6, s. 234.237.239; JózCieśl 8, 1, s. 563; ŻJsyr 22, s. 603; UzdrT 20, s. 712; 

JózAr 3, 2, s. 744; TransR 38–39, s. 795–796; TransJAr 14, s. 813.
79 Por. EwDzArab 10, 2, s. 410; EwNik 20, 1; 23, 1, s. 656.661.
80 Por. tamże, 10, 2; 14, 1, s. 410.412.
81 Por. EwDzArab 15, 1.2; 35, 1, s. 412.422; EwNik 20, 1, s. 656; JózCieśl 21, 1, s. 570; K. Kertelge, Teufel, 

Dämonen, Exorzismen in biblischer Sicht, w: Teufel – Dämonem – Besesseheit. Zur Wirklichkeit des 
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Złe duchy mogą ponadto wpływać na przyrodę, sprowadzając błyskawice, bu-
rze, grzmoty i grad82.

Te formy działania są widocznym echem biblijnych relacji o działaniu Złego. 
Zarówno szatańskie doświadczenie chorobą, jak i „sterowanie” pogodą wystę-
pują u synopyków oraz w Księdze Hioba83. To drugie znane jest również Tertu-
lianowi, Orygenesowi czy Tomaszowi z Akwinu84.

Szatan działa również przez kuszenie ludzi – po raz pierwszy dokonał tego 
względem Adama i Ewy85. O jego przebiegłości mówi Syryjska Opowieść o Ma-
gach, która ustami Adama trafnie ujmuje zwodniczą naturę Zła: 

(…) swą fałszywą miłością pełną podstępu i goryczy będzie on kusić każde 
pokolenie (…) pokaże [im] i przywabi ich próżną sławą wielkiego bogactwa, 
wysokiej pozycji, [pysznych] szat, majątku, nierządu, pychy, niegodziwości, 
chciwości i dóbr wszelkiego rodzaju. Ukaże im się jako kochany i przyjazny 
i będzie ich kusił już to muzyką, już to pijatyką, i odrażającymi i plugawymi bie-
siadami, które są [tylko] halucynacjami ich próżnych widzeń. Innym zaś razem 
usidli ich różnymi rzeczami zbytku, swą wstrętną i fałszywą miłością, tak jak to 
było ze mną [gdy zostałem zwiedziony] przez jego fałszywe słowa, [wypowied-
ziane przez Ewę], udające skromność i troskę o mnie: „oto doradzam ci coś, co 
jest dla ciebie stosowne i dobre, bo gdy zjesz z drzewa, z którego przykazano ci 
nie jeść, będziesz taki jak twój Bóg – mój Mistrz dobroczynny” (…). Mój wróg 
cieszył się z mojego powodu i skakał z radości, bo wpadłem w jego pułapkę86. 

Według Zapytań Bartłomieja, kuszenie Ewy poprzedziło zatrucie rajskich 
rzek miksturą z potu z piersi Szatana i jego włosów, co wywołało w Ewie pożądli-
wość i pomogło w zwiedzeniu jej87.

Do innych sposobów diabelskiego działania należy zaliczyć: wzbudzanie po-
żądania, wypełnianie serca złem i przebiegłością, zwodzenie ludzi, czynienie 
z nich żarłoków, pijaków, zarozumialców, obłudników, oszczerców, kpiarzy, bał-
wochwalców, skąpców, cudzołożników, czarowników, wróżbitów, niemiłosier-
nych, doprowadzanie do niewiary i do zdrady chrześcijaństwa oraz do odebrania 
życia88. Podobny katalog nieprawości spotykamy w Testamencie Rubena 3, 2–7, 
z tym, że tam wymienia się złe duchy odpowiedzialne za konkretne występki.

Bösen, red. W. Kasper. K. Lehmann, Mainz 1978, s. 33.
82 Por. ŚmP, s. 686.
83 Por. O. Böcher, Christus Exorcista, dz. cyt., s. 70–74.
84 Por. A. Maggi, Jezus i Belzebub, dz. cyt., s. 70; P. Stockmeier, Teufels- und Dämonenglaube in der 

Geschichte der Kirche, w: Die Macht Bösen und der Glaube der Kirche, red. R. Schnackenburg, 
Düsseldorf 1979, s. 45; W.C. van Dam, Dämonen und Besessene, Aschaffenburg 1970, s. 84.86.

85 Por. OpMag 63.64, s. 361–362.
86 OpMag 64, s. 361–362.
87 ZapB 4.59, s. 771–772.
88 Por. tamże, 4.15, 38, 43, 44, 67, s. 767–773; ŻJsyr 23, s. 604; tamże, 25, s. 607; ŻJgr 8, s. 585; Męczeństwo 

Piłata 21, w: Apokryfy Nowego Testamentu, dz. cyt., cz. 2, tłum. R. Zarzeczny, s. 723 (dalej: MęczP).
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Ostateczny więc cel atakowania człowieka przez podstępnego Szatana sta-
nowi poniżenie go i zniszczenie poprzez utrzymanie w stanie grzechu i skaza-
nie na pobyt w piekle 89.

Warto również zwrócić uwagę na różne miejsca i sytuacje atakowania ludzi 
przez złe duchy: ogród Edenu, betlejemska grota, królewski dwór i świątynia, 
zbiorniki wodne: studnia i łaźnia, moment śmierci90. Wachlarz możliwości 
jest, jak widać, dość szeroki. Na uwagę zasługuje jednak motyw wody. W wie-
rzeniach ludowych jest ona wyraźnie obecna jako miejsce destrukcyjnego 
działania Szatana, co znalazło odzwierciedlenie w apokryfach91. W ten spo-
sób zdradza się antynatura diabła. Woda stanowi symbol życia – bez niej nie 
jest ono możliwe, staje się miejscem śmierci. Uświęcona przez chrzest Jezusa, 
zostaje niejako „potępiona” działaniem Zła. Naprzeciw Chrystusa, będącego 
źródłem wody żywej „wytryskującej ku życiu wiecznemu” (J 5,14), staje diabeł 
z wodą unicestwiającą, która w postaci morza ognia i siarki stanie się kiedyś 
jego przyszłością (por. Ap 20, 10).

* * *
Przedstawiony wyżej zarys treści demonologicznych zawartych w ewange-

liach apokryficznych wskazuje na powszechną świadomość obecności złych 
duchów we wspólnotach, w których te teksty powstały. Są one niejako prze-
dłużeniem wiary chrześcijan w tym zakresie, ale znacznie wybiegają poza treści 
biblijne, będąc niejako komentarzem do nich, wyjaśnieniem tego, co zakryte, 
niejasne, a niekiedy wręcz „tajne”. Tak jest choćby w przypadku opowieści o po-
czątkach istnienia złych duchów, przyczynach ich buntu czy destrukcyjnego 
działania względem Boga i ludzi. 

Zdradzają one również charakter dogmatyczny, i z pewnością taką funk-
cję pełniły. Jest to widoczne choćby w przypadkach wyznawania wiary w Boga 
przez Szatana oraz posłuszne mu duchy i ludzi. Również wydźwięk dogmatycz-
ny mają fragmenty, w których Zło osobowe ustępuje wszechmocy Boga. 

Wyraźnie obecny w omawianych apokryfach w warstwie demonologicznej 
jest wątek mityczny czy ludowy. To nie dziwi w tego rodzaju literaturze, adre-
sowanej przede wszystkim do „ludu” nieznającego „czystej” treści Biblii. Ob-
razowość przekazywanych prawd niejednokrotnie więc znacznie wykraczała 
poza ewangeliczny opis Zła, gdyż musiały one być dostosowane do poziomu 
ich odbiorców. Nadto przywołują lokalne wierzenia wspólnot, w których apo-
kryfy powstawały.

89 Por. OpMag, 63.64, s. 361; JózCieśl 21, 1, s. 570; EwNik 20, 1, s. 656.
90 Por. tamże, 63.64, s. 361–362; EwJ 7, 7.8–9; 8, 3; 9, 6, s. 233–234.237.239; JózCieśl 8, 1; 21, 1, 

s. 563.570; ŻJsyr 22, s. 603; UzdrT 20, s. 712; JózAr 3, 2, s. 744; EwDzAr 14, 1; 16, 1, s. 142.143; 
MęczP 21, s. 723.

91 Por. O. Böcher, Christus Exorcista, dz. cyt., s. 22–24.
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Poza warstwą dogmatyczną i katechizmową w ewangelicznych apokryfach 
dostrzega się nieobecność moralizatorskiego tonu, co wyklucza ich kaznodziej-
ski charakter i przeznaczenie, przynajmniej w pierwotnych założeniach po-
wstawania tych dzieł.

Demonologia pierwszych wieków„naszej ery była obecna nie tylko na kar-
tach Pisma Świętego, ale niezwykle żywo istniała w świadomości i w codzien-
nym życiu zwykłych ludzi. I taki też jest wydźwięk literatury apokryficznej 
w interesującym nas zakresie. Natomiast demonologia współczesnego Kościoła 
jest bardzo zachowawcza i dyskretna, a w świadomości nowożytnych niekiedy 
wręcz nieobecna, choć wzrastająca liczba egzorcystów zdaje się przypominać, 
że Zło nie tylko istnieje, ale „ma się całkiem dobrze”. Ważne jest, by zachowu-
jąc właściwe proporcje, nie zapominać o istnieniu Szatana, który „jak lew ry-
czący krąży, szukając, kogo by pożreć” (1 P 5, 8), a wsparcia przeciw niemu 
szukać u Wszechmogącego. On bowiem, przez odkupieńczą śmierć i zmar-
twychwstanie Syna oraz moc Ducha Świętego, nieustannie pokonuje go w swej 
umiłowanej Oblubienicy – Kościele, przez posługę sakramentalną i sprawowa-
ne sakramentalia.
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Summary

Satan and the world of demons in apocryphal gospels. 
A contribution to research

The belief in the real presence of evil spirits can be found not only in biblical 
texts but also in the apocrypha, which draw inspiration from them. In the New 
Testament, particularly in the Gospels and the Revelation, their presence is all 
too conspicuous. The situation is similar in the case of apocryphal gospels. Ad-
mittedly, their content goes far beyond biblical accounts, but, in this way, they 
stress how important the awareness of the presence and the destructive effect 
of personal Evil was in very young Christian communities, scattered all over the 
world. The biblical moderation in matters of demonology as well as the excess of 
apocryphal writings in these matters determine the directions of work in con-
temporary theology. On the one hand, it should not “demonize” reality; on the 
other, it must not deprive the Church of the awareness of the existence and the 
destructive activity of Satan and his angels in everyday human life.

Ks. Tomasz Szałanda – dr hab. nauk teologicznych w zakresie teolo-
gii pastoralnej (homiletyka); związany z Uniwersytetem Warmińsko-Ma-
zurskim w Olsztynie, wykładowca homiletyki w WSD w Elblągu. Jego 
zainteresowania oscylują wokół tematu „Biblia w przepowiadaniu” oraz de-
monologii i mariologii.
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Pedagogia wiary 
w misji ewangelizacyjnej 

redemptorystów1
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Keywords:   pedagogy of faith, mission of the redemptorists, preaching  
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Pedagogia w najbardziej podstawowym sensie, niezależnie od podmiotu 
i przedmiotu, którego dotyczy, to „prowadzenie” obejmujące całokształt zabie-
gów o charakterze wychowawczym i wynikających zeń skutków, wiodących do 
określonego celu. Podkreślając dialektyczny aspekt zagadnienia, w procesie tym 
winno się wziąć pod uwagę przede wszystkim pozytywny wpływ jednych na dru-
gich, z uwzględnieniem oddziaływania środowiskowego dla rozwoju człowieka 
ku pełni2. W kontekście wiary głównym protagonistą takich działań jest sam Bóg, 
który dzięki łasce może ukształtować człowieka nie tylko na miarę ludzkiego poj-
mowania, lecz także według obrazu, jaki sam w nim zostawił. Jest to urzeczy-
wistnienie zbawczego dzieła dokonanego w Jezusie Chrystusie przez pojednanie 
nas z Bogiem i powołanie do życia „nowego człowieka”, dzięki wierze będącej 
„wydarzeniem spotkania z osobą”, w której przyjmujemy wielką Miłość – Słowo 
Wcielone, a Ono w Duchu Świętym „przemienia nas, oświeca drogę przyszłości 
i sprawia, że rosną nam skrzydła nadziei, byśmy przemierzali tę drogę z radością” 
(Lumen fidei, 4–6); jest to najpełniejszy wymiar ewangelizacji3.

 Tak rozumiana pedagogia ma korzenie w Księgach Starego i Nowego Testa-
mentu, w których Bóg przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym wciąż poucza, 

1 Podstawę artykułu stanowi autorski materiał zamieszczony w książce: Pedagogia redemptorystów, 
w: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, red. J. Kostkiewicz, 
K. Misiaszek, t. II, Kraków 2013, s. 81–113.

2 S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993, s. 29–34.
3 G. Ryś, Nowa ewangelizacja (tekst odsłuchany bez autoryzacji), w: Materiały formacyjne z corocznych 

zjazdów misyjnych i warsztatów homiletycznych, Tuchów 2012, s. 94.
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wychowuje i odnawia swój lud4. W centrum działalności wychowawczej jest 
zatem Ten, który jest także źródłem paidei – prowadzenia człowieka ku pełni. 
A jak w Stwórcy jest początek wszystkiego, tak też jest w Nim wzór wszelkiego 
ojcostwa – On wychowuje swój lud (cały naród wybrany i każdego człowieka) 
po ojcowsku przez „Słowo” i pouczenia, a nawet przez karcenie i upominanie 
dla uchronienia od nieszczęść5. W Nowym Przymierzu podmiotem prowa-
dzenia do pełni, także w sensie pedagogicznym, staje się Jezus Chrystus, który 
jest drogą, prawdą i życiem, pozostając na zawsze jedynym pośrednikiem mię-
dzy Bogiem a ludźmi. On, jako uosobione odsłonięcie istoty Ojca, jest Synem 
i „Słowem”, przez które – w Jego śmierci i zmartwychwstaniu – objawia się osta-
tecznie Ojcowskie przemawianie do człowieka ukazujące całą Prawdę6. Apo-
stołowie powołani na świadków w rzeczywistości popaschalnej idą za Jezusem, 
niosąc orędzie zbawienia do środowisk, które Chrystusa nie znają bądź Go nie 
przyjmują, czyli najuboższych w sensie duchowym, pozbawionych ostatecznej 
nadziei. Czynią to z jednej strony na gruncie najgłębszych przekonań, z drugiej 
na zasadach przejętej od Mistrza specyficznej pedagogiki, będącej odpowiedzią 
na wezwanie Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Słowem i przy-
kładem własnego życia, przypieczętowanego niejednokrotnie męczeństwem, 
obwieszczają Prawdę, która ukazuje ostateczny cel jednocześnie chrześcijań-
ski, jak i na wskroś ludzki – pełnię człowieczeństwa. Tę pełnię człowiek ma już 
darowaną przez Boga w Chrystusie za pośrednictwem Ducha Świętego, a jed-
nocześnie ku niej zmierza. W tym znaczeniu jest to wychowanie będące peda-
gogią wiary, które przez wsparcie i świadectwo osób wierzących, przy użyciu 
odpowiednich metod i środków, odsłania prawdę o początku, mówi o wezwa-
niu do udziału w chwale Zmartwychwstałego oraz wiąże z Bogiem i ludźmi 
w osobie Syna Bożego7.

Na pedagogię redemptorystów warto spojrzeć właśnie w takim ujęciu, by 
widzieć ją jako działanie Boga, choć to ludzie wybrani przez Niego w określo-
nym miejscu i czasie wezwani są do podejmowania wychowawczego wysiłku8. 
Kontakt z Bogiem, do którego predysponuje życie zakonne i związane z nim 
powołanie do dawania świadectwa, stwarza wyjątkowe możliwości skuteczne-

4 A. Rynio, Wychowanie człowieka w duchu zmysłu religijnego, w: Wychowanie człowieka otwartego, 
red. A. Rynio, Kielce 2001, s. 84.

5 M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 1999, s. 495–496.
6 H. Waldenfels, O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele – dzisiaj. Teologia fundamentalna w kontekście 

czasów obecnych, tłum. A. Paciorek, Katowice 1993, s. 178–179.
7 A. Rynio, Obiektywna wartość pedagogicznego przesłania Jana Pawła II, w: Wychowanie ku wartościom 

w świetle nauczania Jana Pawła II. Elementy teorii i praktyki, t. III: Solidarność, mądrość, wspólnota, 
wierność, młodość, Lublin–Kielce 2006, s. 23.

8 K. Pelczarski, Działalność wychowawcza o. Mariana Pirożyńskiego (1899–1964), Lublin 2006, s. 6. 
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go wychodzenia naprzeciw potrzebom osób znajdujących się w zasięgu takie-
go oddziaływania9.

1. Posłannictwo Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela

Celem Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela jest iść śladami („za przy-
kładem” – Konst. 1) Jezusa Chrystusa i głosić Dobrą Nowinę najbardziej opusz-
czonym, w tym szczególnie ubogim, niosąc im duchową pomoc głównie przez 
misje i rekolekcje ludowe, będące wielce sprzyjającą okazją do proklamacji peł-
nego nadziei orędzia o „obfitym Odkupieniu”10. Owo „pójście za przykładem 
Zbawiciela” (sequela) w rozumieniu św. Alfonsa de Liguoriego, założyciela re-
demptorystów, jest naśladowaniem Jezusa przez „kontynuację” – dziś lepiej by-
łoby powiedzieć „aktualizację” – Jego misji ewangelizowania ubogich, tak jak 
On sam to o sobie powiedział: „Posłał Mnie głosić Ewangelię ubogim” (por. 
Łk 4, 18; Iz 61, 1). Św. Alfons pragnął, aby – tak jak on – przyszli członkowie 
Zgromadzenia dali się poruszyć i sprowokować sytuacją ludzi ubogich, potrze-
bujących materialnej i duchowej pomocy, budząc się ze snu obojętności i bez-
duszności, braku solidarności i współczucia, i zanieść im nadzieję wybawienia11. 
Dał w ten sposób początek nowej szkole duchowości, czyli stylowi życia, który 
umożliwi realizację zasadniczego celu, przedstawiając metodę modlitwy i kon-
templacji Boga (rozmyślanie) oraz praktyczną realizację naśladowania Jezusa 
Chrystusa i dążenia do świętości, nie tylko dla głosicieli poznanej i umiłowa-
nej Prawdy, lecz dla wszystkich, którzy się na Nią otwierają. Oryginalność jego 
propozycji polegała na połączeniu istniejących już elementów teologicznych 
i duchowych ze swoistą pedagogiką prowadzącą człowieka do ukształtowania 
się w nim prawdziwie chrześcijańskiego życia. Był to rodzaj duchowości, któ-
ry odnosił sukcesy w jego czasach, ale jest aktualny także dziś. Nie jest zjawi-
skiem autonomicznym, jako rodzaj ćwiczenia się w doskonałości w oderwaniu 
od rzeczywistości świata i misyjnych zadań Kościoła, lecz jest drogą, na której 
odkrywa się misterium Jezusa Chrystusa w swoim życiu (szczególnie Jego po-
słuszeństwo względem woli Ojca) i sytuację ludzi najbardziej opuszczonych, by 
nieść im Dobrą Nowinę o zbawieniu. 

Zasadą umożliwiającą głoszenie słowa Bożego jest poznanie i umiłowanie 
Chrystusa – Najświętszego Odkupiciela. Osobiste doświadczenie duchowe roz-

9 Z. Grocholewski, Integralne wychowanie według bł. Edmunda Bojanowskiego, w: Służyć i wychowywać 
do miłości. Błogosławiony Edmund Bojanowski – wychowawca i apostoł laikatu, red. L. Opiela, 
A. Smagacz, S. Wilk, Lublin 2009, s. 36.

10 M. Sadowski, Redemptoryści polscy w latach 1939–1945, Kraków 2005, s. 23.
11 M. Kotyński, Zanieść nadzieję ubogim. Ewangelizacja ubogich w dokumentach CSsR, Kraków 2006, 

s. 13–22.
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paliło św. Alfonsa miłością odkrytą w Ukrzyżowanym i uczyniło jego teologię 
oraz całą duchowość (określaną dziś mianem alfonsjańskiej) prawdziwie ser-
deczną i pasterską. Odkupienie jest u niego misterium nieskończonej miłości 
Boga, który wchodzi w nasz świat i może w nim być odkryty, a Ukrzyżowany 
staje się gorejącą żertwą objawienia ostatecznego, trynitarnym ogniskiem, któ-
re odtąd będzie płonęło na zawsze w sercu świata. Jest On zarówno objawie-
niem woli Boga, który zaprasza człowieka do zjednoczenia się z jego Stwórcą, 
jak i największym wzorem podjęcia zbawczego dialogu i odbudowania komu-
nii z Nim. Boska wola staje się miłosnym planem uczynienia człowieka szczę-
śliwym i zbawienia go przez Jezusa Chrystusa; jest odkupieńcza, to znaczy nie 
zniewala, nie niszczy ani nie terroryzuje, ale przebacza i wyzwala od grzechu 
i śmierci12. Największą nadzieją wybawienia pozostaje zawsze Odkupiciel i Pan, 
który jest Początkiem i Wzorem nowej ludzkości, a przez swoje zmartwych-
wstanie reprezentuje ostatecznie Odkupienie dla wszystkich ludzi. Obejmu-
je ono całego człowieka (ludzką osobę w jej egzystencji ziemskiej i cielesnej) 
oraz przemienia i doskonali wszelką wartość tak, aby doprowadzić wszystko 
do swego celu: do nowej ziemi i nowego nieba. W ten sposób zbawienie rozcią-
ga się na całą ludzką społeczność, na wszelkie stworzenie i na cały świat (por. 
Konst. 6; „Communicanda” 60/1981, nr 30). W pedagogice o  i n s p i r a c j i 
c h r z e ś c i j a ń s k i e j  jest ono tak właśnie rozumiane, gdyż widzi się je zarów-
no w wymiarze rzeczywistości obecnej, jak i przyszłej – eschatologicznej. Ono 
jest najwyższym celem wychowawczych zabiegów, gdyż realizuje się już tutaj, 
w życiu ziemskim, ale swoją „pełnię” osiągnie wraz z „powtórnym przyjściem 
Chrystusa”. Ogarnia też człowieka pojętego integralnie, to znaczy odnosi się do 
różnych dziedzin jego życia, sfer ciała i duszy, będąc kategorią wskazującą naj-
pierw na „dar”, a następnie na „zadanie” do zrealizowania. Ożywia wszelkie re-
lacje międzyludzkie przez ofiarną miłość, która nie instrumentalizuje nikogo, 
ale pobudza do urzeczywistnienia istoty swojego istnienia, prowadząc do wy-
zwolenia wszystkich i każdego13.

Adresatami ewangelizacji podejmowanej przez Zgromadzenie Najświęt-
szego Odkupiciela są nieodmiennie ubodzy, dla których biło serce Założycie-
la i o których traktuje szczególnie pierwszy dział I rozdziału i cały dokument 
współczesnych Konstytucji (zatwierdzonych w nowym kształcie przez Stolicę 
Apostolską w 1982 roku, na 250. rocznicę istnienia redemptorystów, a przy-
jętych, z uwzględnieniem Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku, ostatecz-
nie w roku 1986). Kieruje ono swoją misję do ludzi najbardziej opuszczonych 
(Konst. 3), odnosząc to określenie przede wszystkim do sfery duchowej, któ-
12 Tenże, Odkupienie w myśli św. Alfonsa Marii de Liguoriego, w: Ogarnięci tajemnicą Chrystusowego 

Odkupienia, red. R. Hajduk, M. Kotyński, Kraków 2006, s. 160–162.
13 M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 406.
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ra od początku była pierwszorzędnym warunkiem każdej interwencji misyjnej; 
pozbawionych nadziei, to znaczy tych, którzy najbardziej potrzebują Dobrej 
Nowiny o zbawieniu. Przesłanie takie wpisuje się w konkretny kontekst spo-
łeczny biedy i ubóstwa, a choć wybór pada na słabych i uciśnionych, to zawsze 
widziany jest i podporządkowany wyjściu naprzeciw opuszczeniu duchowemu. 
Ma ono zatem charakter eminentnie „odkupieńczy” w sensie ewangelicznym 
i eklezjalnym i nie da się go zredukować do zwykłej promocji społecznej czy do 
wyzwolenia polityczno-ekonomicznego – chociaż dbałość o rozwój człowie-
ka w wymiarze doczesnym jest integralną częścią Ewangelii, to ta druga w ca-
łości go obejmuje i zdecydowanie przerasta. Zakłada „życie według niej”, które 
otwiera na innych, wychodząc ponad zranienia historii i ksenofobiczne instynk-
ty, by wychowywać do wiary przez nawrócenie i rozpoznanie własnego powoła-
nia w Kościele, a także by stawać się świadkami zbawienia dla ludzi oddalonych 
od Boga i pozbawionych nadziei. Jest to zatem podstawowa identyfikacja od-
biorców czy też grup ludzi, do których skierowany jest charyzmat redempto-
rystów, i określa wciąż „być-dla” Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela14.

Szczególną treścią przepowiadania jest „obfite Odkupienie”, czyli miłość 
Boga Ojca, który „pierwszy nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę 
przebłagalną za nasze grzechy” (1 J 4, 10) i nadal ożywia wszystkich w Niego 
wierzących przez Ducha Świętego15. Motto Zgromadzenia: Copiosa apud eum 
redemptio (Obfite u Niego odkupienie), jest w najwyższym stopniu programo-
we. Formuła ta, zaczerpnięta z Ps 130, 7, pojawia się w szeregu dzieł św. Alfonsa 
z jasną intencją pobudzenia ufności grzeszników w nieskończone miłosierdzie 
Boga, który przez Chrystusa objawił swoją miłość do wszystkich ludzi, przez 
odpuszczenie grzechów i przybranie ich za synów. Odniesiona do redemptory-
stowskiego apostolstwa misyjnego nadaje mu ten charakter optymizmu i ufno-
ści, który uwalnia człowieka od lęku i rozpaczy, a w efekcie kieruje go na drogę 
nawrócenia wiodącą ku świętości. Dla św. Alfonsa był to fundament wszel-
kiej ludzkiej nadziei, gdyż miłosierdzie Boga jest nieskończone i swym obfitym 
wsparciem może On nas odkupić ze wszystkich naszych grzechów. Naśladu-
jąc swego Założyciela, redemptoryści głoszą bojaźń Bożą i nawołują do nawró-
cenia, lecz zawsze w kontekście miłości, którą Bóg Ojciec objawił człowiekowi 
najpełniej w swoim Synu. Jest to miłość Boga do człowieka, a jednocześnie mi-
łość człowieka do Boga – w Chrystusie Odkupicielu, umarłym za wszystkich 
i za każdego16.

14 M. Kotyński, Zanieść nadzieję ubogim…, dz. cyt., s. 24–28.
15 J. O’Donnell, Refleksja nad konstytucjami, w: Redemptoryści w świetle odnowionych konstytucji, 

Kraków 2001, s. 35.
16 S. Raponi, Duchowość redemptorystowska w okresie początków, w: Historia Zgromadzenia 

Najświętszego Odkupiciela, red. F. Chiovaro, J.R. Fenili, t. I/2, Tuchów 2011, s. 132.
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Główną misją redemptorystów w Kościele jest więc ewangelizacja w ścisłym 
znaczeniu: bezpośrednie głoszenie słowa Bożego celem fundamentalnego na-
wrócenia (Konst. 1; 5; 10; 11). Wynika ono z nakazu Pana, aby ludzie mogli 
uwierzyć i osiągnąć zbawienie, które jest im ofiarowane jako niezasłużony dar 
dobroci i miłosierdzia Boga przez Jezusa Chrystusa, narodzonego, umęczo-
nego i pogrzebanego, a jednocześnie powstałego z martwych i zasiadającego 
po prawicy Ojca („Communicanda” 60/1981, nr 25). Doświadczenie i pragnie-
nie Założyciela redemptorystów pozwalało mu angażować wszystkich swoich 
współbraci, jak i tych, których taki charyzmat pociągał w kolejnych stuleciach 
istnienia Zgromadzenia, do dzieła ewangelizacji przez bezpośrednie głoszenie 
słowa Bożego ubogim na misjach i rekolekcjach ludowych. Są one kontynuacją 
misji Zbawiciela i dlatego „synowie św. Alfonsa” mają być współpracownika-
mi, towarzyszami i sługami Jezusa Chrystusa w wielkim dziele Odkupienia. Cel 
Zgromadzenia pokrywa się z celem Kościoła, który jest sakramentem zbawie-
nia, niosąc je wszystkim ludziom (powszechność), a winien przekazywać bo-
gactwa odkupieńczych łask przede wszystkim ubogim – stąd upodobnienie się 
do Jezusa Chrystusa, by za Jego przykładem przyjąć niewygody, trudy, prześla-
dowania i krzyż (świętość) oraz za przykładem pierwszych uczniów Jezusa być 
wiernym posłannictwu Boskiego Mistrza (apostolskość). Kościół jest oblubieni-
cą, która w swym zjednoczeniu z Chrystusem staje się matką ludzi, rodząc ich 
do życia wiecznego. Powołanie to zostało powierzone Zgromadzeniu Redemp-
torystów, aby było matką dla chrześcijan objętych jego kierownictwem. Ono też 
żyje w ścisłej bliskości z Maryją, w której Kościół rozpoznaje swój najdoskonal-
szy obraz zjednoczenia z Jezusem, i ma być przeniknięte tą macierzyńską troską 
o uczniów, jaką Chrystus powierzył swej Matce na Kalwarii17. 

2. Metody i środki oddziaływania 

Jeśli doświadczy się miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie, który 
zbawia, nie trzeba wiele czasu, by zacząć o tym mówić i stać się misjonarzem: 
każdy chrześcijanin jest „uczniem-misjonarzem” w takiej mierze, w jakiej spo-
tkał Zbawiciela (por. Evangelii gaudium, 120). Ewangelia nie jest jedynie prze-
kazem treści, które mogą być poznane, ale jest przesłaniem, które zmienia, 
redemptoryści zaś i związani z nimi apostołowie świeccy, głosząc to sprawcze 
i przemieniające orędzie, stają się rzeczywiście pomocnikami, współpracow-
nikami i sługami Jezusa Chrystusa Najświętszego Odkupiciela. Głosząc Chry-
stusowe wezwanie do wiary i nawrócenia, podają środki, dzięki którym ludzie 

17 F.X. Durrwell, „Kontynuacja Chrystusa Zbawiciela”, w: Redemptoryści w świetle odnowionych 
konstytucji, dz. cyt., s. 121–131. 
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wkraczają w rzeczywistość królestwa Bożego18. Konstytucje nie polecają żad-
nej z form dzieła apostolskiego jako bardziej skutecznej (nawet misji ludowych 
– typowych dla redemptorystów od czasów ich Założyciela), natomiast kładą 
nacisk na zaangażowanie w dzieło misyjne, co uwidacznia się w takich sfor-
mułowaniach, jak: dynamizm, wolność i dyspozycyjność w wyborze środków 
służących misji zbawienia, poszukiwanie nowych dróg dla głoszenia Ewangelii, 
przyjęcie wszelkich inicjatyw, które będą zgodne z jego (Zgromadzenia) paster-
ską miłością. Wybór sposobów ewangelizacji pozostawiony jest poszczególnym 
jednostkom (dawniej [wice]prowincjom, obecnie także konferencjom), które za 
zgodą Rady Generalnej określą priorytety apostolskie tak dziś, jak i w przyszło-
ści odpowiadające misyjnemu charakterowi Zgromadzenia, dla zaradzenia na-
glącym potrzebom Kościoła i świata. Ważne jest przyjęcie w Konstytucjach idei 
„Kościoła w świecie”, co zachęca do ufnego dialogu z tym drugim podmiotem 
w przekonaniu, że Bóg objawia się także w nim, a jego rozumienie pozwala na 
skuteczne uobecnienie dzieła Odkupienia, by pójście za Chrystusem, Bogiem 
i doskonałym człowiekiem prowadziło do pełni tych, którzy w Niego uwierzą 
(Konst. 13–19)19. Głoszenie Ewangelii ubogim przez redemptorystę jest częścią 
misji budowania pokoju przeciw przemocy i terroryzmowi, przeciw zwątpieniu 
i lękowi, by zmienić niektóre nieludzkie struktury i pomagać ludziom żyć na 
nowo z godnością (Stat. gen. 021; „Communicanda” 60/1981, nr 31–32).

W różnych okresach i w poszczególnych rejonach świata sposób realizo-
wania tej misji był niejednolity, lecz proponowany system charakteryzował się 
wyłącznością i oryginalnością, wyróżniając się osobnym traktowaniem każdej 
parafii (nawet najmniejszej) i renowacją (przeprowadzaną w tej samej parafii po 
kilku miesiącach lub w roku następnym) dla utrwalenia owoców pracy. Specy-
fikę tę redemptoryści starają się kultywować, naśladując samego Założyciela, 
który w roku 1871 został ogłoszony doktorem Kościoła z przydomkiem „naj-
gorliwszy”, a jako teoretyk oraz długoletni praktyk misyjnego zaangażowania, 
oparł się co prawda na znanych elementach, ale ułożył je w obmyśloną przez 
siebie logiczną całość przenikniętą własną duchowością. System ten był wybo-
rem drogi pośredniej między katechetycznym a emocjonalno-pokutnym mo-
delem misji, włączającym w jej program tzw. vita devota, czyli wprowadzenie 
uczestników w życie pobożne przez medytacje o męce Pańskiej i o Matce Bożej. 
W treści głoszonego kerygmatu akcentował miłość, która jest podstawą nawró-
cenia i wytrwania w dobrym, rolę modlitwy i nabożeństwa do Maryi, potrze-
18 J. McManus, Obraz Najświętszego Odkupiciela jako jedynego pośrednika w misyjnym przepowiadaniu, 

w: Materiały formacyjne z corocznych zjazdów misyjnych i warsztatów homiletycznych, Tuchów 2009, 
s. 76.

19 M. Saj, Natura Prawa Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, w: Wierni tradycji – otwarci na znaki 
czasu, red. M. Sadowski, t. I, Kraków 2009, s. 207–208; J. O’Donnell, Refleksja nad konstytucjami, 
dz. cyt., s. 42.
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bę unikania okazji do złego i szczerości na spowiedzi. Charakterystyczne jest 
również przekonanie o potrzebie elastycznego stosowania metod misyjnych, 
uzależniające strategię od przewidywanych skutków (w tym należy upatrywać 
wielkie ich bogactwo prezentowane przez redemptorystów w różnych okresach 
i rejonach świata). Wśród kazań nie mogło zabraknąć na początek tego o mi-
łości Boga do człowieka, która najpełniej objawia się w Jezusie Ukrzyżowanym 
i w tajemnicy Eucharystii, a na koniec o potrzebie uciekania się do wstawien-
nictwa Matki Najświętszej. Okazuje się, że stworzone wówczas podstawy za-
chowują nadal swą aktualność, o czym świadczą współczesne elementy misji, 
jak: co najmniej tydzień ćwiczeń duchowych, złożonych ze specjalnie dobra-
nych kazań, nabożeństw, uroczystości i modlitw, oraz szafarstwo sakramentów 
w celu ożywienia i umocnienia wiary, nawrócenia do Boga, wykorzenienia wy-
stępków, ożywienia w życiu religijnym parafii (i całych prowincji kościelnych) 
w krajach katolickich (Dyrektorium misji ludowych 2004, s. 11; 24)20. 

Redemptoryści w Polsce stosowali metody, które można określić jako in-
spirowane duchowością św. Alfonsa, gdyż w specyficznych warunkach wypra-
cowywali je, czerpiąc z doświadczeń współbraci w krajach Europy Zachodniej 
(Austria, Anglia, Belgia, Niemcy, Francja), zawsze jednak pod nadzorem wyż-
szych przełożonych Zgromadzenia. W latach 60. i 70. XX wieku świadomość 
alfonsjańskiej tożsamości misji wyrażała się w przedstawionych wyżej elemen-
tach strukturalnych z zaakcentowaniem nauki stanowej, spowiedzi i komunii 
generalnej, od strony treści zaś większy nacisk kładziono na kazania o prawdach 
wiecznych, które miały „kruszyć serca” i doprowadzać grzeszników do kratek 
konfesjonału. System taki, w swym klasycznym wydaniu, miał duże walory psy-
chologiczne i zdawał się spełniać oczekiwania, lecz nie wytrzymał próby czasu. 
Zjazdy misyjne polskich redemptorystów organizowane na początku trzecie-
go tysiąclecia chrześcijaństwa (w latach 2000–2002) wyróżniły cztery zasadni-
cze sposoby prowadzenia misji: tradycyjny, kerygmatyczny, ewangelizacyjny 
oraz odnowy parafii (kolejność według chronologii ich wypracowywania). Są 
one rozróżniane bardziej pod kątem założeń, elementów składowych, akcento-
wanych treści czy stawianych celów, gdyż każdy rodzaj pracy apostolskiej wy-
rasta z tradycji ewangelizacyjnej i kerygmatycznej i zmierza do odnowy parafii 
(Dyrektorium misji ludowych 2004, s. 30–31; 89nn). Cały wysiłek poszukiwań 
nowych form przepowiadania wynika ze zmieniających się realiów kulturo-
wych, w których słyszano z pewnością o Jezusie Chrystusie, lecz praktycznie 
o Nim zapomniano, lub zachowano takie wyobrażenia, które utraciły zbawczy 
sens. Misyjne wezwanie powinno dziś nabierać charakteru nawoływania do na-
wrócenia pierwotnego i podstawowego, czyli skierowanego do tych, którzy nie 

20 G. Siwek, Misje ludowe. Historia – teologia – praktyka, Kraków 2009, s. 47–48.
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znają jeszcze Chrystusa i Jego Ewangelii (por KKK 1427). Z pewnością winno 
zapraszać do radykalnego opowiedzenia się za Chrystusem, odnowienia przy-
jętego kiedyś chrztu i wejścia na drogę dojrzałego życia chrześcijańskiego, by 
Najświętszy Odkupiciel stawał się, według słów papieża Benedykta XVI, „praw-
dziwą, wielką nadzieją, która przetrwa wszelkie zawody” (Spe salvi, 27). Waż-
na jest niewątpliwie, wskazywana już przez św. Alfonsa, rozpoczęta podczas 
misji świętych dalsza formacja duchowieństwa, polegająca na uczestnictwie 
we wspólnych rekolekcjach i spotkaniach, gdzie oprócz modlitwy i konferen-
cji wzywających do gorliwości byłaby też możliwość dyskusji na ważne tematy 
moralne. Podobnie wiernym świeckim należy dać okazję do pogłębiania wiedzy 
religijnej, np. przez wskazanie i zachętę do czytania religijnych książek i czaso-
pism. Na taką uwagę zasługują również zabiegi, jakie od wieków podejmowali 
misjonarze dla tworzenia, dziś znów popularnych, małych wspólnot, w celu za-
bezpieczenia ożywionego podczas misji życia chrześcijańskiego. Właściwemu 
jego kształtowaniu mogą służyć nowoczesne środki przekazu i metody pasto-
ralne oparte na współcześnie wypracowanych przekonaniach teologicznych, 
które lepiej korespondują z dzisiejszym kontekstem kulturowym, a przez to sta-
ją się skuteczniejszym narzędziem nowej ewangelizacji (Stat. gen. 022–023)21. 
Mimo konieczności zmian na aktualności nie stracą nigdy postulowane przez 
Założyciela: naśladowanie Odkupiciela, poszukiwanie i realizowanie woli Bo-
żej, zaparcie się siebie i umiłowanie krzyża, pokora, posłuszeństwo i ubóstwo, 
modlitwa i skupienie, zaangażowanie w naukę, a przy tym prostota i komu-
nikatywność języka, uprzejmość i kurtuazja w zachowaniu, umiarkowanie 
i surowość życia, gorliwość apostolska i radość posłannictwa wypełnianego 
przez każdego redemptorystę (Dyrektorium misji ludowych 2004, s. 25)22. Naj-
skuteczniejsze metody ewangelizacji, podejmowane przez redemptorystów 
i wszystkich pracowników misyjnych, to wciąż świadectwo przylgnięcia do 
Chrystusa i oddawanie dla Niego życia, zgodnie z charyzmatem, z gorliwością 
na wzór św. Alfonsa. 

Obecne prawodawstwo Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela pragnie 
pobudzić współbraci do coraz większego zapału misyjnego, prowokując ich 
do przenoszenia się w coraz to nowe regiony świata czy też sektory tradycyj-
nie chrześcijańskie, które potrzebują dziś nowej ewangelizacji. Zaprasza także 
redemptorystów i współpracowników świeckich w dziele apostolskim (zgod-
nie z zamysłem Założyciela, dobrą tradycją w historii Zgromadzenia i ożywie-
niem zaangażowania laikatu po Soborze Watykańskim II w niesienie obfitego 
Odkupienia) do ujrzenia z nową ostrością naglących potrzeb misyjnych i wyj-

21 G. Siwek, Misje ludowe, dz. cyt., s. 112–116.
22 S. Raponi, Duchowość redemptorystowska w okresie początków, dz. cyt., s. 103–130. 
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ścia naprzeciw poszczególnym ludziom czy grupom, które najbardziej potrze-
bują duchowej pomocy23. Oznacza to nieodmiennie głoszenie Dobrej Nowiny, 
czyli obietnicy życia spełnionego zarówno w doczesności, jak i w wieczno-
ści, dla wszystkich ludzi, w perspektywie tajemnicy Wcielenia, krzyża i Zmar-
twychwstania; uświadomienie przyjmującym wiarę w Jezusa, że mogą w Nim 
osiągnąć pełną ludzką dojrzałość podniesioną dzięki łasce na poziom nadprzy-
rodzony24. 

Odkupienie w życiu ludzi ma miejsce tam, gdzie Jezus objawia człowiekowi, 
że Bóg go kocha i że jego życie ma nieskończoną wartość, gdyż Zbawiciel uzdra-
wia, obwieszczając – najpierw i przede wszystkim – odpuszczenie grzechów, 
oraz pozwala doświadczyć miłosierdzia i miłości. To treść i relacja oznaczająca 
bliskość, ratunek, wsparcie, pomoc w potrzebie (chorobie, nieszczęściu), „wy-
kupienie” (odkupienie) z rąk ciemiężców czy wreszcie najprostsze zasiadanie 
do stołu. Jezus w ten sposób objawia w pełni swoje ubóstwo jako całkowite po-
słuszeństwo woli Ojca, który dla siebie nic nie zachowuje, ponieważ jest miło-
ścią nieskończoną – miłość się oddaje i nie posiada niczego. To miłość, która 
przywraca człowiekowi jego prawdziwą godność, miłość „do końca”, czyli taka, 
że już większej być nie może, na co wskazuje kenoza Jezusa, gdyż utożsamił się 
On z ludzkim bólem i winą aż po śmierć, by uwolnić człowieka od wszelkich 
ciężarów, które go zniewalają, ograniczają i uzależniają. Jezus jest posłany do 
ubogich, by stać się Dobrą Nowiną ich wyzwolenia, stąd przyjmuje postać słu-
gi i wciąż żyje między potrzebującymi, dotykając swymi rękami ludzkiego trą-
du, na kolanach umywa ludziom nogi, a w swej śmierci i zmartwychwstaniu 
pozostaje zawsze z nimi, dzięki Ojcu, który Go zbawia, otaczając chwałą (obja-
wia się jakby w ten sposób również w życiu świętych, choćby Jana Pawła II i Jana 
XXIII). Stwórca świata, trudnego dla ludzi ubogich, jest wrażliwy na sytuację 
upokorzenia i biedy do tego stopnia, że naprawia tę nierówność, uprzywilejo-
wując ich przez posłanie swojego Syna szczególnie do nich25. 

Naśladując miłość Boga, objawioną w Jezusie Chrystusie Najświętszym Od-
kupicielu, człowiek zmierza do komunii z Nim i z bliźnimi. Także życie apo-
stolskie redemptorysty jest nastawione na wspólnotę do tego stopnia, że jego 
praca zależy w dużej mierze od możliwości wspólnego prowadzenia dzieł, któ-
re temu służą. Powstaje ona na gruncie rozpoznania Bożego wezwania i kształ-
tuje się zawsze dla ewangelizacji. Od jej walorów uzależnione jest także pełne 
i owocne rozwinięcie apostolskiej działalności. Ona sama ma już stanowić świa-

23 M. Kotyński, Odkupienie w myśli św. Alfonsa Marii de Liguoriego, dz. cyt., s. 29; P. Koźlak, Razem 
w ewangelizacji najbardziej opuszczonych. Udział świeckich w apostolskim wymiarze charyzmatu 
Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, Kraków 2003, s. 13–14, 91–112.

24 K. Pelczarski, W poszukiwaniu właściwego kierunku wychowania, „Homo Dei” 2008/1, s. 83.
25 F.X. Durrwell, „Kontynuacja Chrystusa Zbawiciela”, dz. cyt., s. 187–191.
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dectwo ewangeliczne i w specjalnych okolicznościach, gdy głoszenie wprost 
i bezpośrednio Ewangelii nie jest możliwe, poprzestawanie na byciu „bliski-
mi” dla wszystkich, okazywanie im miłości przez modlitwę i autentyczną służ-
bę jest „pełnoprawną formą ewangelizacji”26. Bóg niczego nie wymusza, lecz 
ma nadzieję, że człowiek w swojej wolności odpowie „tak” na zaproszenie do 
communio jako relacji opartej na wzajemnej miłości; w ten sposób Odkupienie 
przyjmuje postać dialogu, w którym ludzka osoba nie jest przedmiotem Boże-
go działania, lecz podmiotem podejmującym decyzje w sposób wolny27. Jest to 
szczególny rys wychowania o  i n s p i r a c j i  c h r z e ś c i j a ń s k i e j, w którym 
najważniejszym zadaniem wychowawców (rodziców, katechetów, duszpaste-
rzy czy misjonarzy) pozostaje wprowadzenie w dobre i umiejętne korzysta-
nie z wolności przez możliwie wszechstronnie ukazaną prawdę o Bogu, świecie 
i człowieku oraz usprawnienie do wolnej decyzji i rozwijanie umiejętności wła-
ściwego wyboru28.

Zakończenie

Instrumentum laboris przygotowane na XXIII Kapitułę Generalną redemp-
torystów, która odbyła się w roku 2003, kładzie nacisk na wyzwania stojące 
przed ewangelizacją, jakie niosą ze sobą sekularyzacja, globalizacja i postmo-
dernizm. Świat przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa: po-
dzielony, poraniony, wydawałoby się zmęczony, w którym miliony ludzi znoszą 
przerażające cierpienia, jest ciągle światem umiłowanym przez Boga, do któ-
rego posyła swojego Syna, niosąc mu obfite Odkupienie. Redemptoryści mają 
zaś odkrywać najbardziej skuteczne środki do stawania się świadkami tego 
dzieła, mimo misterium grzechu i zła w świecie i każdym człowieku, mimo 
wszechobecnej kultury śmierci, która podziwia i nagradza siłę, przyjemność 
i posiadanie aż do poziomu odczłowieczenia, zniewolenia i wyniszczenia po-
szczególnych osób oraz całych społeczeństw. Głoszenie obfitego Odkupienia 
pozwala patrzeć z nadzieją i odnajdywać drogi Ducha, przez którego Bóg działa 
w dzisiejszym świecie, aby odkryć rzeczywistość na sposób Boży i tak postępo-
wać („Communicanda” 2/2006, nr 29–31). Ukierunkowanie na ten zasadniczy 
przekaz Dobrej Nowiny o zbawieniu inspirowało św. Alfonsa w jego czasach 
i jest wciąż aktualne dla założonego przezeń Zgromadzenia, które przez po-

26 M. Saj, Duchowość Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, „Życie Konsekrowane” 6/2011, 
s. 105–109.

27 R. Hajduk, Kontynuacja dzieła Odkupienia, czyli o communio, komunikacji i relacjach międzyosobowych 
w posłudze duszpasterskiej, w: Ogarnięci tajemnicą Chrystusowego Odkupienia, red. R. Hajduk, 
M. Kotyński, Kraków 2006, s. 134–135. 

28 K. Pelczarski, W poszukiwaniu…, dz. cyt., s. 83.
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wrót do źródeł odnajduje swoją najgłębszą tożsamość życia i działania. Apostoł 
ubogich sam jest ewangelizowany przez wypełnianie swej misji, jednocześnie 
„poświęcony i posłany”, łączący się z Chrystusem, aby połączyć się z ubogimi 
i stać się z Nim przyniesioną im Ewangelią29. Wezwanie do zwrócenia szczegól-
nej uwagi na biednych, wyrzuconych poza margines i uciśnionych stanowi prio-
rytet w wyszukiwaniu swego rodzaju „szczelin społecznych”, w których obecne 
pokolenia zostały pozbawione opieki tradycyjnych apostołów ludu, aby w swo-
im zagubieniu mogli znaleźć tych, którzy w imieniu Kościoła będą bronić ich 
fundamentalnych praw do sprawiedliwości i wolności (redemptoryści nie mogą 
pozostać głusi na wołanie ubogich i uciśnionych – por. Konst. 5; Evangelii gau-
dium, 186–258). Widać z tego wyraźnie niezmierną aktualność tak realizowa-
nej duchowości, która zawsze przynosi pełne nadziei orędzie o dokonującym 
się wciąż Odkupieniu człowieka. Tak w pokładach treściowych, jak i w sposo-
bie oddziaływania stanowi w pełnym sensie pedagogię wiary wychowującą do 
celu ostatecznego, który odsłania się przed każdym człowiekiem dzięki przeka-
zywanemu Objawieniu. 

Ludzkość wciąż potrzebuje takiej pedagogii, zbudowanej na dogłębnym po-
znaniu współczesnego świata i natury człowieka. Można ją odkryć w tym, co 
Europie i światu przyniósł św. Jan Paweł II, który docierał ze swym orędziem 
do osób starszych i młodzieży, zamożnych i najbardziej opuszczonych. W ten 
nurt wpisuje się każda pedagogia promująca wartości zabezpieczające najwyż-
sze dobro wychowanka, przepełniona miłością do człowieka (wymiary te od-
krywa zwłaszcza nowoczesna pedagogia katolicka). Ze względu na przejawy 
wychowania w tym duchu, realizowanego nade wszystko w praktyce przez 
współczesne rodziny zakonne, nie można zaprzepaścić najlepszych tradycji 
i myślowych koncepcji, dokonując coraz szerszego i bardziej dogłębnego ich 
opisu30. Wydaje się, że pedagogia redemptorystów warta jest takiego omówienia 
i wskazania, iż jej realizacja może prowadzić zarówno tych, którzy świadomie 
ją podejmują – jako głosiciele obfitego Odkupienia – jak i wszystkich adresatów 
ich oddziaływania k u  p e ł n i  c z ł o w i e c z e ń s t w a.

29 F.X. Durrwell, „Kontynuacja Chrystusa Zbawiciela”, dz. cyt., s. 194. 
30 J. Kostkiewicz, Aksjologiczne podstawy katolickich koncepcji pedagogicznych, w: Chrześcijańskie 

inspiracje w pedagogice, red. J. Kostkiewicz, Kraków 2011, s. 18–19.
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Summary

 The pedagogy of faith in the evangelical mission 
of the Redemptorists

The experience of twenty centuries of Christianity shows us the need to ded-
icate ourselves in the evangelical mission – knowing the Saviour through faith 
– to help others to experience His love of redemption. This becomes the specif-
ic pedagogy of faith, through which God intends to form man into His own im-
age. The fullness of humanity which Jesus Christ the Son of God has revealed to 
us, through which we are reconciled to God the Father in the Holy Spirit illumi-
nates and transfigures us, so that united with Him, we could achieve salvation.

The founder of the Redemptorists, St. Alphonsus de Liguori understood this 
pedagogy very well, preaching the abundant redemption for the most aban-
doned, and following in this way the example of Jesus. The founder of the Re-
demptorists desired that his “spiritual sons” would be ready to discover the 
poverty in the world, above all that spiritual aspect of it, in order to bring the 
hope of liberation. The Redemptorists must discover the most efficient means 
to become witnesses of this work at all times and at all places basing themselves 
on the pedagogy founded on the knowledge of the world of today and of the 
nature of man. In this sense, they promote the values that protect the supreme 
good of human nature, salvation.

Because of the paideia (Greek) which in the practical world is realized in this 
spirit, one cannot lose the best tradition and the understanding of spirituality 
of the Congregation of the Most Holy Redeemer which needs to be always de-
scribed in a profound sense. We can say that the pedagogy of the Redemptor-
ists that is achieved in the evangelizing mission leads those who undertake it, 
the preachers as well as the receivers of that preaching, towards full humanity.

Kazimierz Pelczarski CSsR – święcenia kapłańskie przyjął w 1989 
roku; doktor nauk humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go Jana Pawła II, absolwent podyplomowych studiów w zakresie homiletyki 
na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Autor książki Działal-
ność wychowawcza o. Mariana Pirożyńskiego (1899–1964) (Lublin 2006). 
Od 2001 roku wykładowca pedagogiki w WSD Redemptorystów w Tucho-
wie. Prowadzi także misje i rekolekcje parafialne. Mieszka w Tuchowie.
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Wielka schizma zachodnia, która rozdarła Kościół w 1378 roku, odcisnęła 
niezatarte piętno nie tylko na jego historii, ale i na historii całej Europy, dopro-
wadzając do wielu zaburzeń i przemian jesieni średniowiecza. Kościół stanął 
wobec całkowicie nowych problemów, które zagrażały nie tylko jego jedności, 
ale i istnieniu, godząc w samą jego istotę. W oczach ludzi średniowiecza był to 
czas naporu sił piekielnych na Ciało Chrystusa, rozrywane na trzy części. Czas, 
kiedy „łódź Piotrowa była miotana przeciwnymi wiatrami, a kierowana przez 
Judasza, który poniechał obowiązków sternika, a nawet często uważana była 
w oczach ludzkich za dryfujący okręt”1. Dramatyzm tamtych lat wciąż ma swoje 
miejsce nie tylko w pracach mediewistów, ale również w literaturze światowej2. 
I choć Kościół wyszedł z tej próby zwycięsko, to zarówno on sam, jak i świat wo-
kół niego uległ nieodwracalnym zmianom. Sic transit gloria mundi…

Już samo istnienie w Kościele zachodnim dwóch papieży stanowiło zaprze-
czenie prymatu papieskiego, a były także inne wynikające ze schizmy konse-
kwencje. Wątpliwości co do legalności wyboru dwóch następców św. Piotra, 
które pojawiały się w środowiskach prawników, kazały szukać nowych dróg 
rozwiązania kryzysu. Na gruncie schizmy zachodniej zrodziła się teoria kon-
cyliaryzmu, głosząca wyższość soboru nad papieżem. Korzeniami sięgała ona 
myśli Marsyliusza z Padwy i Williama Ockhama, myślicieli i krytyków władzy 
papieskiej z XIV wieku.

1 Sobór w Konstancji: Kongr. gen. (16 września 1416), List Akademii Krakowskiej, w: Dokumenty 
sooborów powszechnych, t. III, red. H. Pietras, A. Baron, Kraków 2003, s. 177. 

2 Por. np. J. Raspail, Pierścień rybaka, tłum. M. Miszalski, Poznań 2005.
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Pierwszą inicjatywą zmierzającą do przezwyciężenia rozbicia w Kościele 
było w 1409 roku zwołanie przez konkurujące ze sobą kolegia kardynalskie obu 
papieży soboru do Pizy. Obradujący kardynałowie pozbawili władzy rzymskie-
go Grzegorza XII oraz awiniońskiego Benedykta XIII i wybrali Aleksandra V. 
W ten sposób powstała trzecia obediencja, pizańska, a Kościół miał teraz trzech 
następców św. Piotra jednocześnie, gdyż złożeni z urzędu papieże nie zrezygno-
wali, ale wnet sami zwołali własne sobory. Idei koncyliarystycznej groziła kom-
promitacja, bowiem po soborze pizańskim zamiast do zażegnania, doszło do 
pogłębienia schizmy.

Jednak mimo niepowodzenia soboru pizańskiego idee koncyliaryzmu były 
nadal żywe. W Kościele panowało powszechne przekonanie, że tylko sobór jest 
w stanie przywrócić mu jedność i zlikwidować schizmę oraz przeprowadzić re-
formę. Sami papieże nie byli w stanie przezwyciężyć kryzysu.

Na czele ruchu soborowego stanął król Niemiec i Węgier Zygmunt Luksem-
burski, który już w początkach swego panowania za jedno z najważniejszych 
swych zadań uznał przywrócenie podzielonemu Kościołowi jedności i jesie-
nią 1413 roku, w piśmie adresowanym do wszystkich chrześcijańskich wład-
ców, ogłosił zwołanie soboru. Potrafił przy tym wpłynąć na papieża Jana XXIII3, 
tak że ten, nie przewidując żadnych konsekwencji dla swego pontyfikatu, bul-
lą z grudnia 1413 roku zwołał sobór powszechny do Konstancji na początek 
listopada 1414 roku.

Sobór miał obradować na terenie Rzeszy, w Konstancji nad Jeziorem Bodeń-
skim. W latach 1414–1418 to niewielkie miasto stało się centrum życia europej-
skiego. Sobór ten był największym zgromadzeniem w dziejach średniowiecznej 
Europy i pełnił funkcję wielkiego europejskiego forum ideologicznego i doktry-
nalnego. Brały w nim udział obok kardynałów i biskupów delegacje władców 
i uniwersytetów, miast i wielkich panów feudalnych. Przez Konstancję przewi-
nęło się w ciągu czterech lat kilkadziesiąt tysięcy ludzi.

Uczestnicy soboru podzieleni byli na cztery nacje: włoską, francuską, an-
gielską i niemiecką. W skład tej ostatniej wchodzili również delegaci z Pol-
ski, Czech, Węgier, Skandynawii i Szkocji. W 1416 roku powołano nację piątą 
– hiszpańską. Podział taki, czyli przyjęcie modelu organizacyjnego uniwer-
sytetów, świadczy o tym, że większość uczestników obrad stanowili uczeni teo-
logowie i prawnicy, mający za sobą studia uniwersyteckie. Każda z nacji miała 
jeden głos. Jednym głosem dysponowało również kolegium kardynalskie.

Przez prawie dwa lata – od pozbawienia urzędu wszystkich trzech papieży 
aż do elekcji Marcina V w 1417 roku – losy Kościoła znajdowały się w rękach 

3 Przybranie przez Angelo Roncallego w 1958 roku imienia Jana XXIII miało służyć m.in. 
potwierdzeniu nieprawowitości pontyfikatu pierwszego Jana XXIII (przyp. red.).
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soboru. Kościół katolicki uznał jednak tylko sesje soborowe mające miejsce po 
wyborze Marcina V.

W niniejszej pracy zajmę się rolą papieża według dokumentów soboro-
wych: jakie jest jego miejsce w Kościele, jego wzajemne stosunki i zależności 
wobec soboru oraz wobec cesarzy Cesarstwa Rzymskiego, jaka jest jego teolo-
giczna i polityczna misja; zarówno z punktu widzenia samych (anty)papieży, jak 
i w kontekście obrony doktryny Kościoła przed potępionymi na soborze here-
zjami. Przyjrzymy się zatem całości dorobku soboru w szerokim kontekście hi-
storycznym i teologiczno-filozoficznym.

 * * *

Na wniosek Zygmunta Luksemburskiego sobór w Konstancji zwołał Jan 
XXIII (obediencja pizańska) bullą konwokacyjną Ad pacem et exaltationem 
Ecclesiae4 wydaną 9 grudnia 1413 roku, która podczas I sesji soboru została 
włączona do jego oficjalnych dokumentów. Król poprzez antypapieża chciał 
rozwiązać problemy Kościoła w sytuacji, w której tak naprawdę nie można 
było stwierdzić, kto jest prawowitym następcą św. Piotra. Oczywiście zarówno 
Grzegorz XII, Benedykt XIII, jak i Jan XXIII nie mieli w tej kwestii wątpliwości, 
mianując własnych kardynałów i mając odrębne kurie.

I tak Jan XXIII, zwołując sobór, tytułuje się biskupem i sługą sług Bożych5 – 
tradycyjnym już wówczas mianem papieży. Akcentuje własną inicjatywę i pra-
wo do zwołania soboru, powołując się również na decyzję swojego poprzednika 
Aleksandra V6. Sobór potwierdza swoją mocą apostolską7, która jednak – jak 
zadecyduje potem Kościół – nie była ważna. Sobór zwołany przez antypapieża 
z punktu widzenia Kościoła katolickiego nie jest w swej istocie soborem, a waż-
ność pierwszych 40 jego sesji wciąż wzbudza kontrowersje.

Wprawdzie jako cel soboru papież wymienia „zabieganie o pokój, wywyż-
szenie i reformę Kościoła oraz zgodę chrześcijańskiego ludu”8, jednak na dłu-
giej liście osób wezwanych nań brak jakichkolwiek bezpośrednich wzmianek 
o Grzegorzu XII i Benedykcie XIII9. Sobór miał mieć w założeniu Jana XXIII 
nade wszystko (tak jak poprzednie sobory ekumeniczne) charakter dogmatycz-
ny, potępiając herezje i precyzując istotę wiary katolickiej: „Ponadto, bierzemy 
pod uwagę, że zgodnie z chwalebną tradycją starożytnych soborów, najważniej-
szą sprawą jest omówienie zagadnień dotyczących wiary katolickiej oraz pa-
4 Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum Pontificum Taurinensis Editio, ausp. 

F. Gaude, Augustae Taurinorum 1857–1879, IV, s. 662–664. 
5 Sesja 1,1.
6 Sesja 1,3.
7 Sesja 1,8.
8 Sesja 1,10.
9 Por. sesja 1,8.
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miętamy, że takie kwestie ze względu na swą trudność wymagają staranności, 
dostatecznego czasu i zaangażowania”10. 

Nie lekceważąc wagi problemów związanych z herezjami Wiklefa i Husa, 
które należało rozwiązać, trzeba zadać sobie pytanie, na ile takie rozłożenie ak-
centów przez Jana XXIII było efektem realnej troski o dobro Kościoła, a na ile 
próbą oddalenia niebezpieczeństwa od własnej osoby. Późniejsze wydarzenia 
wydają się wskazywać na drugą opcję.

Papież w swej bulli nie przemilcza jednak kwestii wielkiej schizmy, wzywając 
do reformy Kościoła i zapewnienia mu „upragnionego spokoju”11. Dając wszyst-
kim swobodę dyskusji, wyraźnie stawia siebie na czele soboru, chcąc jak najpeł-
niej panować nad sytuacją. To jemu i soborowi mają być przedstawiane idee 
naprawy Kościoła, które jednak w żaden sposób nie mogą pomijać jego autory-
tetu12. Szeroko odwołuje się do współpracy z Zygmuntem Luksemburskim, ra-
zem z nim ustala, że sobór odbyć ma się w Konstancji, jakby pod egidą władcy: 
„Później spotkaliśmy się osobiście z królem, zgodnie z jego i naszym pragnie-
niem, związanym z pewnymi palącymi i ważnymi problemami, i uzyskaliśmy 
od niego zapewnienie o zdatności miasta Konstancji, o którego bezpieczeństwo 
przyobiecał zatroszczyć się on sam. Obiecał też, że osobiście będzie obecny na 
soborze, gorąco pragnąc, aby odbył się on z pożytkiem, przynosząc oczekiwa-
ne skutki”13.

Jan XXIII wydaje się świadomy, że do rozwiązania owych „palących pro-
blemów” potrzebny jest autorytet cesarza14, który zyskał na znaczeniu dzięki 
kryzysowi instytucji papiestwa. Papież wyraźnie potrzebuje przychylności Zyg-
munta, będąc od niego uzależniony; autorytet namiestnika stolicy Piotrowej 
niewiele już znaczy i może zostać odbudowany tylko z zewnątrz. 

Znamienne jest również to, że Jan XXIII wzywa do współpracy w rozwią-
zaniu teologicznych problemów nie tylko biskupów, ale „wszystkich posiada-
jących biegłą znajomość świętych pism”15, zaś do modlitwy zachęca (również 
odpustami) wszystkich wierzących. Do udziału w soborze zaprasza zarówno 
dostojników świeckich, jak i duchownych16. To wezwanie, jak i nadzieje pokła-
dane w soborze sprawią, że będzie on największym zgromadzeniem w dziejach 
średniowiecznej Europy.

10 Sesja 1,15.
11 Sesja 1,17.
12 Por. tamże.
13 Sesja 1,7.
14 Aczkolwiek koronę Świętego Cesarstwa Rzymskiego Zygmunt Luksemburski włożył dopiero w 1433 

roku, można przyjąć, że tytuł ten należał mu się jako synowi i wnukowi cesarzy z tej dynastii (przyp. 
red.).

15 Sesja 1,15.
16 Sesja 1,8.
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 * * *

Podczas drugiej sesji soboru sytuacja Jana XXIII diametralnie się zmieniła. 
2 marca warunkowo zrzekł się on papiestwa, ślubując „Bogu, Kościołowi i temu 
świętemu soborowi”17, że ustąpi z urzędu papieskiego, o ile to samo uczynią 
Piotr de Luna (Benedykt XIII) i Angelus de Corario (Grzegorz XII). Wywołało 
to wielką radość zebranych, którzy uroczyście odśpiewali Te Deum. Sam Luk-
semburczyk „wstał ze swego tronu i uczcił naszego papieża w imieniu soboru 
i swoim własnym, upadając na kolana, zdejmując koronę i całując jego stopy”18. 
Trudno jednak widzieć w tym akcie coś więcej niż kurtuazję ze strony władcy, 
który tak naprawdę w tym momencie triumfował. 

Radość i nadzieja na szybkie zażegnanie schizmy zostały zniweczone już 20 
marca, kiedy Jan XXIII, zrozumiawszy, iż znalazł się w sytuacji dla siebie bezna-
dziejnej, potajemnie opuścił Konstancję. Reakcja soboru na to wydarzenie, wyro-
sła na gruncie koncyliaryzmu, nie miała precedensu w dotychczasowej historii.

26 marca 1415 roku sobór w Konstancji ogłosił się zgromadzonym legalnie 
w Duchu Świętym, nierozwiązywalnym do czasu zakończenia schizmy i stoją-
cym ponad papieżem19. Ojcowie soborowi byli zdeterminowani, by rozwiązać 
problemy Kościoła, a wobec ucieczki Jana XXIII uznali, że mogą to uczynić, tyl-
ko uniezależniając się od władzy skłóconych papieży. Był to w pewnym stopniu 
akt desperacji, definitywna próba dla idei koncyliaryzmu. W tym momencie so-
bór w Konstancji stał się czwartą władzą Kościoła, która stawiając się ponad wła-
dzą papieża mogła doprowadzić albo do jego uzdrowienia, albo do jego upadku.

Cztery dni później, w Wielką Sobotę, ojcowie soborowi posunęli się o krok 
dalej. Sobór ogłosił się ponownie legalnym reprezentantem Ecclesia militans20. 
Jego władza miała pochodzić nie od papieża, ale „bezpośrednio od Chrystu-
sa”. Papież miał być winny soborowi posłuszeństwo we wszystkich sprawach, 
nie tylko dotyczących wiary21. Paradoksalnie jednak, sobór uznawał wciąż ty-
tuł „najczcigodniejszego papieża Jana XXIII”22 i sprzeciwiając się przeniesieniu 
z Konstancji kurii rzymskiej, w pewien sposób przyznał, że jest od papieża uza-
leżniony. Joseph de Maistre posunął się do twierdzenia, że w ten sposób ojcowie 
soborowi sami przyznali, iż wyjazd papieża oznacza rozwiązanie soboru, i aby 
uniknąć tego zagrożenia, zabraniają mu wyjeżdżać; ogłaszają się wyższymi od 
tego, którego sami uznają za stojącego ponad sobą23.

17 Sesja 2,1.
18 Sesja 2,2.
19 Sesja 3,1–6.
20 Sesja 4,2.
21 Sesja 4,3–4.
22 Tamże.
23 Por. J. de Maistre, O Papieżu, tłum. J. Miłkowski, Warszawa 2008, s. 128.



298 Studia Redemptorystowskie

Sobór podczas czwartej sesji odebrał papieżowi na mocy swego autorytetu 
wszelką władzę, która mogłaby przeszkodzić mu w realizacji jego celów: unie-
ważnił wszystkie decyzje Jana XXIII odnośnie do uczestników soboru, a nawet 
wyznaczył komisje mające karać soborowych „dezerterów”24. Władza papieża 
na czas soboru wydaje się więc prawie w zupełności zawieszona25, choć została 
mu zagwarantowana „całkowita wolność”26. Kościół znalazł się w swoistym sta-
nie wyjątkowym, narzuconym mu przez sobór.

Podczas kolejnej sesji zostali wyznaczeni pełnomocnicy papieża Jana XXIII 
i legaci mający wezwać go z powrotem do Konstancji, udzielając mu gwaran-
cji bezpieczeństwa zarówno w imieniu soboru, jak i Zygmunta Luksemburskie-
go. „Gdyby zaś [papież] uczynił coś przeciwko temu, oddalając się bez zgody 
Soboru, albo nie wypełniając przyjętych warunków, wyrazi zgodę w swej bulli, 
że odtąd już nie będzie uważany za papieża itd., wraz ze wszystkimi odpowied-
nimi załącznikami. Jeśli zaś nie wyrazi takiej zgody, wtedy zarówno z tego, jak 
i z innych powodów zostanie wszczęte postępowanie przeciwko niemu, jako 
uporczywie wspierającemu schizmę i podejrzanemu o niegodziwość herezji, 
zgodnie z prawem i zaistniałą sytuacją”27.

Sobór uzurpował sobie władzę do złożenia papieża z urzędu, podejrzewając 
również Jana XXIII (legalnego dlań papieża!) nie tylko o wspieranie schizmy, ale 
i haereticum pravitatis – niegodziwość herezji. Tytuł „sługi sług Bożych” uży-
wany przez Jana XXIII zaczyna nabierać dosłownego znaczenia, kiedy ojcowie 
soborowi próbują zmusić go do posłuszeństwa. 

Wobec niestawienia się papieża na soborze, 2 maja 1415 roku, na sesji siód-
mej, zostaje ułożony tekst pozwu przeciwko niemu, zawierający oskarżenie 
o „występek herezji, wspieranie obecnej schizmy, symonię, złe administrowa-
nie, jawne trwonienie dóbr i praw Kościoła rzymskiego oraz innych kościołów”, 
a także „o inne (pomijane tutaj) ciężkie przestępstwa, przez które uparcie i bez 
poprawy obciąża zgorszeniem Kościół powszechny, a swymi decyzjami, działa-
niami, sposobem życia i obyczajami prowadzi do grzechu Kościół Boży”28.

Sobór wytacza przeciwko papieżowi najcięższe zarzuty. Nie jest on najwyż-
szym pasterzem Kościoła, lecz „najemnikiem”29, który zamiast stać na straży 
Prawdy i moralności, prowadzi Kościół do grzechu. Sobór wyraźnie uznaje, że 
papież może sprzeniewierzyć się swojemu powołaniu, a nawet popaść w błąd 
herezji. Takie wnioski wydają się znajdować potwierdzenie w praktyce minio-
nych lat wielkiej schizmy.
24 Sesja 4,6.
25 Por. sesja 5,3–5.
26 Sesja 5,6.
27 Sesja 6, V, 2.
28 Sesja 7,3.
29 Tamże.
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Wezwanie papieża przed ojców soborowych uznają oni za zgodne z prawem 
i przepisami kanonicznymi30: „Stwierdziliśmy, że takie wezwanie jest rozsądne, 
słuszne i zgodne z prawem, jeśli chcemy zatroszczyć się o swobodę Kościoła po-
wszechnego i uniknąć niebezpieczeństwa dla dusz oraz zmierzać do tego, aby 
żadną miarą nie odstąpić od sprawiedliwego postępowania, postępując w spo-
sób właściwy i dojrzały, służąc Bogu poprzez sprawiedliwość, jak zamierzamy, 
i stanowczo przystępując do badania niesławy”31.

Prawo wydaje się tu jednak użyte nie jako termin określający przepisy po-
zytywne, lecz to, co jest zgodne z prawem Bożym i sprawiedliwością, cel, jakim 
jest naprawa Kościoła powszechnego – Duch Święty kierujący pracami ojców 
soborowych jest najważniejszym źródłem ich uprawnień w stosunku do papie-
ża. Sobór kieruje się swoistą racją stanu Kościoła. Co ciekawe, oskarżenia for-
mułowane są nie tylko pod adresem Jana XXIII, ale również wszystkich jego 
współpracowników, do których sobór kieruje upomnienia i żądania32.

Sam papież jest porównany do „uporczywego przestępcy”33, a postępowanie 
przeciwko niemu ma być prowadzone zgodnie z wymogami prawa, rozsądku 
i sprawiedliwości „aż do usunięcia z urzędu papieskiego albo do zadeklarowania 
złożenia z urzędu”34. W razie niestawienia się papieża sobór uznał możliwość 
procesu in absentia, jako zgodnego z zasadami słuszności. Owa „słuszność” wy-
daje się nadrzędna wobec ścisłych przepisów prawa35. Podczas pobytu w Kon-
stancji bezpieczeństwo papieżowi ma gwarantować Zygmunt Luksemburski, 
„król Rzymian i Węgier”, którego postać zdaje się zdecydowanie dominować 
nad papieżem.

Wobec nieobecności papieża 13 maja 1415 roku sobór ustanowił komisa-
rzy dla dochodzenia zarzutów przeciwko niemu36, a dzień później powtórzył je 
i rozwinął37. Wtedy też oficjalnie zawiesił Jana XXIII, który mimo „braterskich” 
upomnień nie zmienił swojego postępowania: „(…) mocą niniejszego wyroku 
ogłaszamy, stwierdzamy i wyjaśniamy, że papież Jan [XXIII] ma być zawieszony 
we wszelkiej władzy papieskiej, duchowej i świeckiej, i zawieszamy go. Niniej-
szym zakazujemy mu sprawowania tej władzy. Stwierdzamy, że po przedsta-
wieniu powyższych zarzucanych mu przestępstw w sprawie złego sprawowania 
władzy, opartego na symonii, ciągłego marnotrawienia dóbr oraz złego życia, 
które gorszy Kościół (jak podano wyżej), a które nie ustają, należy w tych spra-

30 Tamże.
31 Sesja 7,4.
32 Sesja 7,6.
33 Sesja 7,7.
34 Tamże.
35 Tamże.
36 Sesja 9, II.
37 Sesja 10,1–5.
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wach i przeciwko tym przestępstwom podjąć działanie, a działać trzeba aż do 
pozbawienia go urzędu papieskiego, postępując zgodnie z przepisami prawa. 
Dlatego niniejszym zachęcamy w Panu każdego z was na mocy świętego posłu-
szeństwa i pod groźbą kary za wspieranie obecnej schizmy, oraz surowo naka-
zujemy, aby nikt z was, jakiegokolwiek stanowiska, stanu, stopnia czy godności, 
także gdyby posiadał godność królewską, kardynalską, patriarszą, arcybiskupią, 
biskupią albo jakąkolwiek inną, kościelną czy świecką, wobec wspomnianego 
papieża Jana, sprawiedliwie przez nas zawieszonego (jak powiedziano wyżej) 
we wszelkiej władzy papieskiej, wbrew naszemu wyrokowi zawieszenia w spra-
wowaniu czynności, w przyszłości, wprost ani pośrednio, nie był mu posłuszny, 
nie podporządkowywał się i nie zważał na jego decyzje, a także aby nie zwra-
cał się do niego w sprawie dóbr, rzeczy, praw czy innych korzyści należnych 
z jakiegokolwiek powodu Kościołowi rzymskiemu oraz w jakikolwiek sposób 
należnych albo dotyczących osoby papieża Jana oraz urzędu papieskiego, po-
stanawiając, że odtąd należy postępować na mocy autorytetu świętego Soboru 
zgodnie z karami przewidzianymi w prawie i w inny sposób (tak, jak to bę-
dzie konieczne) przeciwko świadomie występującym wbrew tym ustaleniom, 
jako wspierającym obecną schizmę oraz zwolenników papieża Jana. Gdyby kto-
kolwiek odważył się podjąć jakiekolwiek przeciwne działania, powołując się na 
jakikolwiek autorytet, czyniąc to świadomie, czy też bez odpowiedniego roze-
znania, są one nieważne i bezskuteczne”38.

Od tego momentu wierność Kościołowi, zgodnie z decyzją ojców soboro-
wych, jest sprzeczna z wiernością Janowi; sobór odciął się całkowicie od papieża, 
uznając siebie samego za szafarza papieskiej władzy i godności. Równocześnie 
uderza to, że sobór nakazuje realizację zgodnych z prawem postanowień, zosta-
wiając jednak miejsce na wymierzanie kar, które nie mieszczą się w ramach pra-
wa, lecz są uzasadnione przez sprawiedliwość, konieczność i wiarę. 

Na kolejnej sesji, 29 maja 1415 roku, sobór posuwa się jeszcze dalej i nie tyl-
ko zachowuje dla siebie wyłączność w kwestii obsadzenia tronu Piotrowego, 
ale również zawiesza wszelkie obowiązujące prawa, także soborów powszech-
nych, dotyczące tejże: „Nikt wybrany wbrew temu orzeczeniu nie będzie uzna-
ny za papieża i nikt, w żaden sposób, nie stanie się jego zwolennikiem i nie 
okaże mu posłuszeństwa jako papieżowi, pod groźbą oskarżenia o popieranie 
obecnej schizmy i kary potępienia wiecznego. W tym przypadku karami zarzą-
dzonymi przez święty sobór obłożeni niech będą wybierający i wybrany, jeśli 
wyraziłby zgodę na wybór. Święty synod dla dobra jedności Kościoła zawiesza 
działanie wszystkich obowiązujących praw, również tych wydanych na sobo-
rach powszechnych oraz przyjętych przez nie postanowień, zarządzeń, norm 

38 Sesja 10,11–12.
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zwyczajowych i przywilejów, komukolwiek udzielonych, ponadto ustanowio-
nych przeciwko komukolwiek kar, o ile w jakiś sposób mogłyby one przeszko-
dzić w wykonaniu tego orzeczenia”39.

Sobór zabronił również wyboru na papieża Balthasara de Cossy (Jana XXIII), 
Angelusa de Corario (Grzegorza XII) i Piotra de Luny (Benedykta XIII)40.

Podczas tej samej sesji uchwalono ostateczny wyrok przeciwko Janowi 
XXIII. Ojcowie soborowi, „mając przed oczami tylko Boga”41, złożyli go z urzę-
du. Sobór jednocześnie „na podstawie pełnej wiedzy i pełnią swej władzy uzu-
pełnia wszystkie braki, które mogły wystąpić w trakcie postępowania sądowego 
lub w jakiejś jego części”42. Jan XXIII miał być przetrzymywany przez Zygmunta 
Luksemburskiego, tytułowanego „najpobożniejszym opiekunem i obrońcą Ko-
ścioła powszechnego”43. Kiedy papież został złożony z urzędu, rola cesarza jesz-
cze bardziej wzrosła.

Kilka dni później, 4 lipca 1415 roku, na czternastej sesji soboru, ojcowie so-
borowi przyjęli rezygnację Grzegorza XII oraz uroczyście ogłosili zjednoczenie 
się zwolenników papieża Jana XXIII i Grzegorza XII44. Jednocześnie, potwier-
dzając swoje wyłączne prawo do ustalenia trybu wyboru biskupa rzymskiego, 
zwrócili się do Zygmunta Luksemburskiego z prośbą o wsparcie i potwierdze-
nie swoich decyzji. Świadczy to o roli, jaką odgrywał „pobożny opiekun Ko-
ścioła i obrońca oraz protektor świętego soboru”45. Jednak wobec uporu Piotra 
de Luny (Benedykta XIII) schizma wciąż nie mogła zostać zażegnana, dlatego 
też 28 listopada 1416 roku, na dwudziestej czwartej sesji soboru, sporządzo-
no pozew przeciwko niemu. Ojcowie soborowi podkreślają w nim, że Kościół 
potrzebuje „jednego najwyższego pasterza i niewątpliwego wikiariusza Chry-
stusa”46, a wobec „trudności natury prawnej i faktycznej”47 uznali, że Benedykt 
„winien był i obecnie winien złożyć swój urząd papieski dla jedności w Koście-
le i dla usunięcia zgorszenia i schizmy w Kościele”48. Został on ogłoszony schi-
zmatykiem i heretykiem49, uporczywym przestępcą (podobnie jak wcześniej 
Jan XXIII) ponoszącym główną odpowiedzialność za podział Kościoła. Gilbert 
Keith Chesterton ciekawie ukazuje istotę uporu antypapieża: „To królestwa tego 
świata były heretyckie, ze swymi policjantami i sędziami, ale nie on. On był or-
39 Sesja 12, I, 2–3.
40 Sesja 12, III.
41 Sesja 12, II, 1.
42 Sesja 12, II, 2.
43 Sesja 12, II, 3.
44 Sesja 14, I. III.
45 Sesja 14, II.
46 Sesja 24,3.
47 Sesja 24,5.
48 Tamże.
49 Sesja 24,9.
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todoksyjny. Nie uważał się wcale za buntownika przeciw autorytetom. To auto-
rytety zbuntowały się przeciw niemu. Armie ze swoją okrutną niezawodnością, 
królowie o zimnych obliczach, majestat państwa, racjonalne prawa – wszyst-
ko to były owce, które zbłądziły. On zaś czerpał dumę ze swej ortodoksji, ze 
słuszności swych poglądów. Jeśli pozostał sam wśród ryku bestii, był więcej niż 
człowiekiem; był kościołem. Stanowił centralny punkt wszechświata; to wokół 
niego wirowały gwiazdy. Żadne tortury, żadne męczarnie najstarszych, zapo-
mnianych piekieł nie mogły z niego wydusić przyznania, że jego wiara to here-
zja wobec wiary prawdziwej”50.

Wobec niestawienia się Piotra de Luny ani jego przedstawicieli na soborze, 
26 lipca 1417 roku wydał on niezwykle ostry wyrok przeciwko niemu51. Miał 
to być wyrok ostateczny i Boży52. Piotr de Luna nazwany został „krzywoprzy-
sięzcą, gorszycielem całego Kościoła, sprzymierzeńcem i żywicielem dawnej 
schizmy”, a także „podżegaczem schizmy i herezji, notorycznym i jawnym zgor-
szeniem dla Kościoła”53. Pozbawiono go wszelkich tytułów, stopni, zaszczytów, 
beneficjów i urzędów, a wszystkie jego decyzje zostały uznane za nieważne54.

 * * *

Rozwiązawszy kwestię antypapieży, sobór na kolejnych sesjach zajął się pro-
blemem zapobiegania przyszłym schizmom i przygotowaniami do elekcji no-
wego biskupa rzymskiego. I tak na sesji trzydziestej dziewiątej, 9 października 
1417 roku, zobowiązał przyszłych papieży do regularnego (co 10 lat) zwoły-
wania soborów powszechnych. W kwestiach związanych z soborem papież 
miał odtąd współpracować z kolegium kardynalskim55. Sobór w trybie nadzwy-
czajnym miał być również zwoływany w przypadku kontrowersji co do wybo-
ru i osoby papieża56. Papież miał odtąd składać przysięgę na wierność wierze 
katolickiej oraz tradycji Apostołów i soborów57. Szerokie uprawnienia zyska-
ło kolegium kardynalskie58. Na sesji czterdziestej, 30 października 1417 roku, 
przyszły papież został zobowiązany do przeprowadzenia reform Kościoła przed 
rozwiązaniem soboru59. Na tej sesji określony został ponadto jednorazowy tryb 

50 G.K. Chesterton, Heretycy, tłum. J. Rydzewska, Warszawa 2004, s. 7.
51 Sesja 37.
52 Sesja 37,1.
53 Sesja 37,4.
54 Sesja 37,6.
55 Sesja 39, I, 4.
56 Sesja 39, II.
57 Sesja 39, III.
58 Sesja 39, IV.
59 Sesja 40, I.
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wyboru papieża, w którym uczestniczyć mieli również przedstawiciele poszcze-
gólnych nacji60. 

* * *

Wraz z wyborem 11 listopada 1417 roku Marcina V zakończyła się wielka 
schizma zachodnia, a Kościół powrócił do zasadniczej jedności. Podczas pro-
cesji ulicami Konstancji po uroczystej koronacji 21 listopada król niemiecki 
Zygmunt Luksemburski oraz Henryk Brandenburski prowadzili wierzchowca 
papieża za uzdę na znak podporządkowania mu61. Odtąd przejmuje on kontro-
lę nad całością spraw soboru i tytułowany jest „Najświętszym Panem”62.

Papież ze swojej strony na sesji czterdziestej piątej, 22 kwietnia 1418 roku 
potwierdził to wszystko, co sobór postanowił „soborowo” (wyraz ten został po-
wtórzony dwukrotnie63) w kwestiach wiary. Kilka dni wcześniej, bullą z 10 mar-
ca, zabronił odwoływania się od wyroków Stolicy Apostolskiej, którą nazwał 
najwyższym sędzią. W taki właśnie sposób potwierdził sobór w Konstancji, 
sprzeciwiając się jednak idei koncyliaryzmu i podając w (słuszną z punktu wi-
dzenia doktryny katolickiej) wątpliwość ważność sesji soborowych przed swo-
im wyborem64.

 * * *

Sobór występował również w obronie instytucji papiestwa wobec doktryn 
wyrosłych na gruncie schizmy. Przytoczę teraz potępione na sesji ósmej i pięt-
nastej heretyckie tezy, starając się wyciągnąć z nich wnioski na temat stosunku 
soboru do władzy i autorytetu papieża.

Jan Wiklef wobec schizmy proponuje zastosować lekarstwo, które pozornie 
przypominać by mogło przecięcie gordyjskiego węzła – podważał on jakąkol-
wiek prawomocność oraz potrzebę władzy papieskiej w Kościele:

 17. Papieżowi, fałszywie nazywającemu się sługą sług Bożych, nie 
przysługuje żaden szczególny status w służbie ewangelii, ale status świecki. 
A jeśli należy do jakiegoś zakonu, jest w zakonie demonów, które służą Bogu 
w sposób szczególnie grzeszny.

 37. Kościół rzymski jest synagogą szatana, a papież nie jest bezpośrednim 
kolejnym zastępcą Chrystusa i apostołów.

60 Sesja 40, III.
61 Sesja 41, VI.
62 Sesja 43, IIa.
63 Sesja 45, I, 3.
64 Należy tutaj zapytać: 1) Jakie są warunki soboru powszechnego i jakie są cechy, których najmniejsze 

naruszenie niszczy jego prawomocność? 2) Czy sobór tak ukonstytuowany jest ponad papieżem? 
3) Czy sobór powszechny może odbywać się bez papieża albo niezależnie od niego? Odpowiedzi na 
te pytania bywają różnorodne i mogą prowadzić do wielu zaskakujących wniosków co do trwania 
i charakteru schizmy zachodniej.
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Podobnie twierdzi Jan Hus:
7. Piotr nie był ani nie jest głową świętego Kościoła katolickiego.
10. Nikt, bez objawienia, nie może roztropnie twierdzić o sobie lub o kimś 

innym, że jest głową jakiejś części Kościoła świętego; i nawet biskup rzymski 
nie jest głową Kościoła rzymskiego.

Podważa on samą instytucjonalną potrzebę papieskiego prymatu:
27. Nie istnieje żadna oczywistość, że konieczna jest jedna głowa rządząca 

Kościołem w sprawach duchowych, że zawsze ma przebywać z Kościołem 
walczącym.
Jednakże kluczowe dla nich obu pozostaje odwołanie do Ewangelii, którą 

na swój własny sposób postrzegają i interpretują. Kościół bowiem uważa, że 
zwierzchnictwo przekazane zostało św. Piotrowi przez samego Chrystusa (J 21, 
15–19), co heretycy negują:

19. To, że papieża zwie się summus pontifex, jest śmieszne. Chrystus nie 
uznał takiej godności ani w Piotrze, ani w nikim innym.

22. Zdanie, że dostojność papieska bierze początek z wiary ewangelii, jest 
równie fałszywe jak to, że z pierwszej prawdy powstał jakikolwiek błąd.

Analogicznie u Husa, który jest także nieprzejednanym krytykiem hierar-
chii kościelnej:

28. Chrystus lepiej rządziłby swym Kościołem przez swoich prawdziwych 
uczniów rozproszonych po świecie, bez tych potwornych zwierzchników.

29. Apostołowie i wierni kapłani Pana odważnie kierowali Kościołem 
w sprawach koniecznych do zbawienia, zanim wprowadzono urząd papieża. 
Czyniliby tak do dnia sądu w razie braku papieża, co jest wielce możliwe.

Jest to bardzo dobry przykład tego, jak w historii Kościoła prawo czerpało 
moc z wiary: konkretne rozwiązania organizacyjne i instytucjonalne uzależnio-
ne zostały od interpretacji Pisma Świętego i zapisanych w nim słów wyrażają-
cych wolę Chrystusa Pana.

Angielski reformator  zdaje się być prekursorem tendencji demokratycznych 
w Kościele dominujących w okresie reformacji we wspólnotach protestanckich: 

9. Po Urbanie VI nikt nie powinien być wybierany na papieża, lecz należy 
żyć według obyczaju Greków pod własnymi prawami.

Podważenie prawomocności władzy papieskiej służy potępionym przez so-
bór w Konstancji reformatorom do krytyki poszczególnych rozwiązań obec-
nych w ówczesnym Kościele. Dotyczą one sakramentów:

28. Bierzmowanie młodzieży, święcenia duchownych, konsekrowanie mie-
jsc są zarezerwowane dla papieża i biskupów z powodu pożądliwości zysku 
doczesnego i zaszczytu.
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Majątku Kościoła: 
33. Papież Sylwester i cesarz Konstantyn zbłądzili, uposażając Kościół.
36. Papież ze wszystkimi swoimi duchownymi, którzy posiadają własność, 

są heretykami, właśnie z tego powodu, że posiadają własność; tak samo i ci 
wszyscy, którzy im na to pozwalają, to znaczy wszyscy panowie świeccy i po-
zostali laicy.

Istnienia zakonów:
44. Augustyn, Benedykt, Bernard zostali potępieni, jeżeli nie odpokutowali 

za to, że posiadali własność, ustanowili i wstąpili do zgromadzeń zakonnych: 
i tak od papieża aż do ostatniego zakonnika wszyscy są heretykami.

Co szczególnie znamienne, ważność i prawomocność pełnionych funkcji 
oraz zajmowanych stanowisk uzależniają oni od cnót osobistych i poziomu ży-
cia moralnego:

8. Jeśli papież jest przewidziany [na potępienie] i zły, a w konsekwencji jest 
członkiem diabła, to nie ma władzy nad wiernymi i nikt mu jej nie dał, chyba 
że cesarz.

24. Jaśniejsze niż słońce, że każdy bardziej pokorny, bardziej oddany 
Kościołowi i gorętszy w miłości Chrystusa do swego Kościoła, jest w Kościele 
walczącym większy i winien uchodzić za kolejnego zastępcę Chrystusa.

28. Jak władca lub pan będący w stanie grzechu śmiertelnego nie ma tytułu 
do pełnienia swego urzędu, chyba że jedynie z nazwy i w niewłaściwym sensie, 
tak i papież, biskup lub kapłan, gdy popadnie w grzech śmiertelny.

Szczególnie podkreśla ten aspekt Jan Hus:
20. Jeśli papież jest zły, zwłaszcza gdy jest przewidziany [na potępienie], 

wtedy jak apostoł Judasz jest diabłem, złodziejem i synem zatracenia, i nie jest 
głową świętego Kościoła walczącego, ponieważ nie jest jego członkiem.

24. Jeżeli papież żyje przeciwnie niż Chrystus, choćby nawet wybrano go 
w sposób właściwy i prawomocny oraz ogólnie przyjętą konstytucją ludzką, 
to jednak wstąpił inną drogą niż przez Chrystusa, nawet gdyby przyjąć, że 
wszedł drogą wyboru dokonanego bezpośrednio przez Boga. Albowiem Ju-
dasza Iskariotę na apostoła należycie i prawomocnie wybrał Bóg Jezus Chrys-
tus, a jednak „wszedł inną drogą do owczarni”.

30. Nikt nie jest panem świeckim, ani przełożonym, ani biskupem, gdy jest 
w grzechu śmiertelnym.

Sobór w Konstancji oczywiście nie zgodził się tym podejściem. Nie uzna-
jąc antypapieży okresu schizmy, powoływał się przy tym na kwestię legalno-
ści ich wyboru albo potępiał działalność szkodzącą Kościołowi i sprzeciwiającą 
się papieskiej misji. Występuje tu analogia pomiędzy nauczaniem o sakramen-
tach, które są ważne także wtedy, gdy udziela ich niegodny kapłan. Tak samo 
papież jako człowiek zawsze pozostaje grzeszny, zachowując jednakże autory-
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tet w sprawach wiary, i tylko w tej materii można szukać kryterium jego ewen-
tualnego upadku.

Szczególnie należy podkreślić, że zarówno Jan Wiklef, jak i Jan Hus wystę-
pują wyraźnie przeciwko dyscyplinie i rozwiązaniom kontrolnym, na których 
straży stał papież. Krytykują m.in. mechanizm ekskomuniki oraz fundamental-
ną zasadę posłuszeństwa:

17. Kapłan Chrystusa żyjący według Jego prawa i posiadający znajomość 
Pisma oraz pragnienie doskonalenia ludu winien nauczać bez względu na 
ekskomunikę. (…) Jeśli papież lub jakiś przełożony poleci kapłanowi, aby nie 
nauczał, podwładny nie powinien być posłuszny.

30.  Nie należy bać się ekskomuniki papieża czy jakiegokolwiek przełożonego, 
ponieważ jest ona cenzurą antychrysta.

Formułowanie takich poglądów w ich sytuacji, w realiach średniowiecznej 
Europy, było dla nich nad wyraz korzystne. 

Jaki ostateczny obraz urzędu papieskiego w myśli soboru w Konstancji wy-
łania się z analizy przytoczonych wyżej fragmentów? Stanowi on niewątpliwie 
niezbędne uzupełnienie sugestywnej wizji chaosu wywołanego schizmą, ana-
lizowanej wcześniej krytyki Jana XXIII i pozostałych antypapieży oraz całości 
działań mających na celu zażegnanie kryzysu. Pokazuje, że sobór zdawał sobie 
sprawę z konieczności papieskiego prymatu i silnej władzy w Kościele zarów-
no ze względów organizacyjno-instytucjonalnych, jak i czysto teologicznych. 
Pomimo bardzo bolesnych doświadczeń okresu schizmy nie uległ zwątpieniu 
i pochopnym rozwiązaniom, zachowując wierność wzniosłej i słusznej idei, 
a przede wszystkim Ewangelii. Uważam, że doświadczenia okresu schizmy bar-
dzo dobrze można podsumować myślą św. Tomasza z Akwinu z Traktatu o kró-
lowaniu, że zepsucie najlepszego jest zawsze najgorsze. 

Po krytycznej analizie tez Jana Wiklefa i Jana Husa osoba papieża rzeczy-
wiście jawi się jako głowa Kościoła, niezbędna do harmonijnego i należytego 
funkcjonowania poszczególnych jego członków. Wystarczy wyobrazić sobie 
rozmiar zła, jaki mogłoby wywołać bezrefleksyjne zrealizowanie ich postula-
tów, by uświadomić sobie znaczenie następcy św. Piotra dla zachowania dys-
cypliny i posłuszeństwa, bez których niemożliwe jest realizowanie woli Bożej 
na ziemi. Parafrazując słowa Napoleona o znaczeniu Polski w Europie, papieża 
można określić jako „zwornik sklepienia”, bez którego gmach Kościoła się wali, 
a okres schizmy traktować należy jako przedsmak tego i ostrzeżenie. 

Mimo tak krytycznego stosunku do antypapieży sobór w Konstancji wyraź-
nie występował w obronie instytucji papiestwa wobec heretyckich tez Jana Wi-
klefa i Jana Husa. Od samego początku uznawał bowiem szczególną pozycję 
i rolę biskupa rzymskiego jako głowy Kościoła i następcy Chrystusa na ziemi. 
Nawet w dokumentach skierowanych przeciwko antypapieżom stara się w peł-
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ni uszanować godność papieskiego urzędu, występując nie przeciwko osobom, 
lecz ich konkretnym działaniom, sprzeniewierzającym się powierzonej im misji 
oraz szkodzącym Kościołowi jako całości. Właśnie świadomość znaczenia dla 
całości Kościoła funkcji następcy św. Piotra była źródłem szczególnej gorliwo-
ści organizatorów i uczestników soboru oraz uzasadnieniem nadzwyczajnych 
środków użytych do zażegnania kryzysu.

Sobór nie pozostawił oddzielnych dokumentów prezentujących określoną 
wizję instytucji i zakresu władzy papieskiej, jednakże analiza potępionych tez 
Wiklefa i Husa świadczy nader wymownie, że mimo wyraźnego wpływu koncy-
liaryzmu w pełni akceptował on silną pozycją i władzę papieża. Chociaż z samej 
swej istoty musiał kierować się użytecznością w rozwiązaniu bieżących proble-
mów i nagromadzonych patologii instytucji papiestwa, koncentrując swe wysił-
ki przede wszystkim na zakończeniu schizmy, nadrzędne pozostawały dla niego 
kategorie sprawiedliwości i prawdy, a przede wszystkim zgodność z Ewangelią 
i depozytem wiary. Przezwyciężono pokusę łatwych i tylko pozornie skutecz-
nych rozwiązań.

Dlatego na zakończenie chciałbym przywołać fragment listu Akademii Kra-
kowskiej, w którym odbijają się najważniejsze pragnienia ojców soborowych 
oraz kulturowy kontekst późnego średniowiecza. Najważniejszym celem sobo-
ru było bowiem zażegnie schizmy i wybór nowego papieża, dlatego w zakoń-
czeniu listu opisany jest ideał następcy św. Piotra, który do dzisiaj nie przestał 
być aktualny: „W końcu, ojcowie i panowie po wielokroć czcigodni, którzy jako 
mieszkańcy i domownicy Boży zalecacie pokój narodom, uwolnijcie lud od róż-
nych wpływów świata w tych szczęśliwie nadchodzących dniach, aby święty 
Kościół Boży, gdy się tak Bogu spodoba, ponownie zjednoczony i odnowiony, 
niczym oblubienica ozdobiona dla swego jedynego męża, już długo będąc po-
zbawiony pasterza, został w zgodzie zaślubiony jednemu mężowi, który »ani 
z krwi, ani z pragnienia ciała (…), ale z Boga się narodził«, mocą Ducha Świę-
tego. Naszym zdaniem o to należy pokornie zabiegać i modlić się, aby pasterz 
i kapłan był wzięty spośród ludzi i dla ludzi był ustanowiony, a ma być obyczaj-
ny, pobożny, pokorny, roztropny, trzeźwy, uczciwy i skromny, poddany prawu, 
pełen dostojeństwa, zdecydowany, wzniosły, prawy i znakomity, pełny ducha 
i mądrości, biegły w Piśmie Świętym, hojny, a nie chciwy, brzydzący się szpetotą 
świętokupstwa i herezji, który prostuje rzeczy skrzywione, nierówne drogi czy-
ni równymi, jeden pasterz jedynej owczarni, broniący swego stada, czyli idący 
śladami dobrego pasterza Jezusa Chrystusa, prowadzący swe owce na pastwi-
ska przyszłej Jerozolimy, której poszukujemy”65.

65 Sobór w Konstancji: Kongr. gen. (16 września 1416), List Akademii Krakowskiej, w: Dokumenty 
soborów powszechnych, dz. cyt., s. 183.
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Konrad Filip Komarnicki – ur. w 1992 roku, student Kolegium Mię-
dzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych 
Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Interdyscyplinarnego Koła Naukowe-
go Watykanistyki „Veritatis Splendor”. Laureat wielu olimpiad i konkursów, 
stypendysta Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej, zaj-
muje się przede wszystkim teologią, prawem, historią Kościoła i filozofią. 

Summary 

Faith and law. The Council of Constance

The author analyses and interprets the canons of the Council of Constan-
ce in the context of papal power and relations between pope jurisdiction and 
authority of the council. He also analyses mutual relations and dependences 
between papal and imperial powers. He focuses on getting to the correct the-
ological and political mission of the papacy as seen through the prism of both 
(anti) Popes as well as in the context of the defense of the doctrine of the Church 
against heresies condemned at the Council. Therefore he looks at the whole co-
uncil’s acquis in a broad historical and theological-philosophical context.

The author notices, that the Church had to face completely new problems, 
which threaten not only its unity but also its exictence.

Council of Constance, putting its above the papal authority and recognizing 
the source of its power as Jesus Christ, was the most important attempt of re-
pairing the Church and bringing peace to it, which, although successful, it has 
caused significant changes in the perception of the papal service. Council intro-
duces the concept of fairness, which is above the positive law, including the po-
pe’s exercise authority.

Council hasn’t left documents presenting a specific vision of papacy and the 
scope of the pope’s law, however analyst of Wyclif and Hus attests of a fact, that 
despite of an apparent influence of Conciliarism, Council accepted strong posi-
tion and authority of the Pope.

Although he had to follow the utility of solving current problems and accumu-
lated pathologies of the institution of the papacy, concentrating its effords prima-
rily on the ending of the schism, paramount remain for him categories of justice 
and truth, first of all compatibility with Gospel and deposit of Faith. 

The temptation of easy and only apparently effective solutions was overcome.
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Złoty jubileusz życia i działalności 
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Świętowanie jubileuszy ma korzenie w Biblii Starego Testamentu (zob. Kpł 
25, 10–12). Stwarza wyjątkową okazję do głębszych refleksji nad przeszłością 
i teraźniejszością: jednostek, instytucji, prowadzonych dzieł, społeczeństw, lu-
dów czy narodów etc. Pozwala też wyrazić publicznie wdzięczność Bogu za 
dary Jego łaski, a ludziom za wyświadczone dobro.

Życie i działalność sióstr benedyktynek misjonarek w Huntington tak na-
prawdę zaczyna się od momentu erygowania na tej placówce zakonnej kaplicy, 
dlatego złoty jubileusz jest liczony od 6 sierpnia 1962 roku, a nie od przyjaz-
du sióstr 9 lipca 1962 roku. Poprzedzające to wydarzenie lata 1939–1962 dla 
dwóch pierwszych sióstr benedyktynek były okresem bardzo trudnych oczeki-
wań i odczytywania znaków czasu, z uwagi na trwanie II wojny światowej w Eu-
ropie i niepewność co do przyszłości placówki amerykańskiej po wojnie.

Prezentowany artykuł, przedstawiając w zarysie genezę i 50-letni rozwój 
pierwszej zagranicznej placówki Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjona-
rek w Huntington na Long Island, USA, oraz uroczystości obchodzonego przez 
nie złotego jubileuszu, wpisuje się w historiografię tego Zgromadzenia przed ju-
bileuszem stulecia (2017 rok) jego powstania i działalności. 

Do opracowania problemu zawartego w tytule zostały wykorzystane odpo-
wiednie materiały źródłowe z Archiwum Domu Generalnego Zgromadzenia 
w Otwocku (ABMO) i z Archiwum Domu zakonnego w Huntington (ABH). 
Jako opracowania posłużyły przede wszystkim: praca magisterska s. Mirosławy 
Małgorzaty Kuligowskiej, Siostry Benedyktynki Misjonarki w Huntington N.Y. 
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w latach 1940–20001, artykuły naukowe drukowane w „Studiach Polonijnych” 
KUL, prace Tadeusza Radzika2 i Andrzeja Brożka3 oraz sprawozdania z uroczy-
stości jubileuszowych, zamieszczone w biuletynie wewnętrznym Zgromadze-
nia Sióstr Benedyktynek Misjonarek „Ora et labora”4.

1. Geneza pierwszej zagranicznej placówki benedyktyńskiej 
Zgromadzenia w Huntington

Siostry benedyktynki misjonarki w ciągu 95 lat (1917–2012) dramatycznych 
dziejów swego Zgromadzenia przeżyły wiele utrapień wskutek przemocy sys-
temów totalitarnych, ale też doznały wiele dobroci od Boga za pośrednictwem 
życzliwych ludzi5 . Zaledwie trzy lata minęły od założenia Zgromadzenia w Bia-
łej Cerkwi koło Kijowa, a już siostry wraz ze swymi podopiecznymi sierotami 
zostały wyrzucone ze swego domu przez bolszewików w czasie wojny polsko-
-bolszewickiej w 1920 roku. Nie poddały się jednak przemocy wroga. Po kilku-
miesięcznym rozproszeniu szukały nowych dróg realizacji swego charyzmatu. 
Dotarły do Kowla i tam od 1921 roku udało się im na nowo, chociaż w bar-
dzo trudnych warunkach, zorganizować dom generalny i zarząd Zgromadze-
nia oraz podjąć opiekę na osieroconymi dziećmi. Ponowne rozpoczynanie od 
podstaw tworzenia organizacji Zgromadzenia i pracy opiekuńczo-wychowaw-
czej nie było łatwe, brakowało bowiem nie tylko przygotowanej kadry, ale też 
odpowiedniego lokalu. „Siostry benedyktynki nie traciły jednak nadziei, trwa-
jąc w modlitewnych błaganiach, a Opatrzność Boża zaradziła trudnościom”6.

Biskup pochodzenia polskiego, Piotr Paweł Rhode (1871–1945), ordyna-
riusz diecezji Green Bay (stan Wisconsin, USA),  przebywając w Polsce w 1921 
roku na zaproszenie biskupa łuckiego Ignacego Dub-Dubowskiego, odwie-
dził też kresy wschodnie II Rzeczypospolitej Polskiej7, i wtedy m.in. spotkał się 

1 Lublin 2002. Praca ta została napisana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. S. Wilka SDB na seminarium 
naukowym z historii zakonów i obroniona na Wydziale Teologii KUL w Instytucie Historii Kościoła. 
Wydruk komputerowy: ABMO, sygn. D 408.

2 T. Radzik, Społeczno-ekonomiczne aspekty stosunku Polonii amerykańskiej do Polski po I wojnie 
światowej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1989. 

3 A. Brożek, Polonia amerykańska 1854–1939, Warszawa 1977, s. 101.
4 J.A. Kalinowska, „Ora et labora”, Biuletyn wewnętrzny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. 

30 numerów (zeszytów) w latach 1958–1988, „Studia Redemptorystowskie” 2012, nr 10, s. 401–420. 
Aktualnie ukazał się już nr 56 (3/2012) „Ora et labora”, a w nim artykuł: B. Krajewska, Benedyktyński 
„Tabor” na Long Island. Celebracja Złotego Jubileuszu domu Zgromadzenia w Huntington, s. 29–34.

5 Por. J.A. Kalinowska, Siostry benedyktynki misjonarki wobec przemocy systemów totalitarnych. Szkice 
do historiografii dramatycznych dziejów Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek (1917–1989), 
„Forum Teologiczne” t. XIII (2012), s. 171–185, zwł. 176–177.

6 Por. tamże, s. 176. Zob. też: M.M. Kuligowska, Siostry benedyktynki misjonarki w Huntington N.Y. 
w latach 1940–2000, Lublin 2002, ABMO, mps D 408, s. 31.

7 R. Nil, Rhode Paweł Piotr (1871–1945) bp Green Bay, PSB, t. XXXI, s. 264–265. O pobycie bpa Rhode 
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z siostrami benedyktynkami misjonarkami w Kowlu. Patrzył ze współczuciem 
na trudne warunki życia i pracy sióstr oraz ich podopiecznych – osieroconych 
dzieci. Złożył ofiarę na budowę nowych gmachów, przeznaczonych na siero-
cińce i dom zakonny. Obiecując wówczas siostrom swe poparcie, zaprosił je na 
kwestę za ocean8. 

Wydarzenie to wlało w serca sióstr nową nadzieję na upragniony rozwój 
Zgromadzenia i jego dzieł, dlatego też szybko nabrały odwagi i chętnie skorzy-
stały z tej oferty. Po załatwieniu odpowiednich formalności, zaopatrzone w listy 
polecające od swoich biskupów, kilkakrotnie w dwudziestoleciu międzywojen-
nym wyjeżdżały do Ameryki na kwestę; podejmowały też na ten zbożny cel ko-
lekty w kraju9. W pierwszym rzędzie na niełatwą kwestę za ocean wyruszały 
kolejno drogą morską przełożone generalne, same lub w towarzystwie innej 
siostry: najpierw m. Gerarda Apolonia Sokołowska, następnie m. Małgorzata 
Władysława Szyndler10. 

Te wojaże prawdopodobnie zakończyłyby się po zdobyciu funduszy na wy-
budowanie zaplanowanych gmachów przeznaczonych dla osieroconych dziew-
cząt i chłopców w Łucku i w Kowlu oraz domu generalnego Zgromadzenia 
w Łucku. Jednakże Opatrzność Boża, pisząc prosto na krzywych liniach, przy-
gotowywała, choć w trudnych warunkach, w przyszłości miłą niespodziankę 
dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Otóż m. Małgorzata pod-
czas drugiego swego pobytu (od roku 1938, wraz z s. Witoldą Marią Warchoł)11 
na kweście za oceanem została na piątej z kolei kapitule generalnej Zgromadze-
nia, obradującej 29 czerwca 1939 roku w Łucku, zaocznie wybrana ponownie 
na przełożoną generalną. Wezwano ją wtedy do powrotu do kraju. To okazało 
się niemożliwe, gdyż delegat Stolicy Apostolskiej w Nowym Jorku zabronił sio-
strom wracać do Polski podczas działań wojennych i polecił osiedlić się na sta-
łe w USA. Tak więc dwie siostry benedyktynki misjonarki, które z konieczności 
pozostały w Ameryce, początkowo zamieszkały u sióstr felicjanek w Nowym 

w Polsce w 1921 roku zob. tamże, s. 264. A. Jagłowski, Historia Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. 
O. Benedykta (okres III, Kowelski 1921–1926), Olsztyn 1956, mps ABMO, s. 75, podaje datę pobytu 
bpa Rhode na kresach wschodnich Rzeczypospolitej na wiosnę roku 1923.  

8 T. Radzik, Społeczno-ekonomiczne aspekty stosunku Polonii amerykańskiej…, dz. cyt., s. 39–40, na 
podstawie źródła (Archiwum ZPRK, Papiery ks. bpa P. Rhodego, t. 3: 1923 rok; Protokół Zjazdu 
Zarządu i Dyrektoriatu ZKP, „Przegląd Kościelny” 1921, nr 12) podaje, że podczas pobytu w Polsce 
w 1921 roku bp Rhode przekazał kilkudziesięciu organizacjom społecznym i charytatywnym kwotę 
36 mln marek polskich z funduszy Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego oraz Zjednoczenia 
Kapłanów Polskich w Ameryce. Z pewnością w tej sumie mieściła się ofiara złożona dla sióstr 
benedyktynek misjonarek w Kowlu na budowę sierocińców i domu zakonnego.

9 Por. J.A. Kalinowska, Siostry benedyktynki misjonarki wobec przemocy…, dz. cyt., s. 176.
10 Por. Błogosławieni, którzy umierają w Panu. Nekrologia Sióstr Benedyktynek Misjonarek i szczególnych 

dobroczyńców Zgromadzenia, red. J.A. Kalinowska, Olsztyn 2000, s. 121–127 i 178–182.
11 S. Witolda Maria Warchoł (1891–1975), w: tamże, s. 92–94. Zob. także M.M. Szyndler, Życiorys śp. 

s. M. Witoldy Warchoł, rkps ABH, s. 1–7.
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Jorku, a proboszcz polskiej parafii pw. św. Stanisława Kostki w tym mieście, ks. 
prałat Feliks Burant (1893–1964), jako kapelan Zjednoczenia Polsko-Narodo-
wego w Brooklinie postarał się o to, żeby to Zjednoczenie12 przydzieliło im (na 
ich prośbę) aktem darowizny z 12 lutego 1940 roku 14-akrową posesję wraz 
z drewnianym domem w mieście Huntington na Long Island w stanie Nowy 
Jork. Posiadłość ta wcześniej została podarowana weteranom, ale ponieważ nie 
wykorzystali twórczo tej szansy, utracili ją13. 

Okres II wojny światowej był dla m. Małgorzaty i s. Witoldy bardzo trudnym 
czasem izolacji od okupowanej przez nazistów i bolszewików Polski. Wsku-
tek zawieruchy wojennej nie docierały do nich bezpośrednio żadne informacje 
z kraju. Jedynie prowadząc korespondencję z przebywającym w Rzymie bpem 
drem Ignacym Dub-Dubowskim, mogły się co nieco pośrednio dowiadywać 
o coraz to nowych zagrożeniach dla Kościoła, w tym dla naszych sióstr na kre-
sach wschodnich II Rzeczypospolitej14. 

Wraz z przydziałem na Long Island posesji i domu siostrom benedyktynkom 
zlecono również zadania: opiekę na czas wakacji dla polskich dzieci, a następnie 
prowadzenie domu wakacyjnego dla dorosłych. Siostry z trudem mogły je wy-
pełnić z powodu starszego wieku i złych warunków mieszkaniowych. Chociaż 
miały niewielkie fundusze na swój użytek, zaraz po wojnie pomyślały o pomocy 
dla współsióstr, które wskutek przemocy okupantów – nazistów i bolszewików 
– musiały w 1945 roku opuścić kresy wschodnie byłej Rzeczypospolitej Polskiej 
i po długiej tułaczce osiedliły się na Ziemiach Odzyskanych w Kwidzynie, gdzie 
ponownie uformowały dom generalny Zgromadzenia i nowicjat15. 

Obu siostrom benedyktynkom udało się nawet zaraz po wojnie, w 1946 roku, 
gdy tylko wznowiono komunikację morską, przybyć na kilka miesięcy do Polski. 
M. Małgorzata była wciąż – od czerwca 1939 roku – prawną przełożoną gene-
ralną Zgromadzenia, dlatego przejęta matczyną troską czyniła starania, by po-
szkodowanym na kresach wschodnich siostrom benedyktynkom misjonarkom, 
przybyłym na zaproszenie ks. dra Szczepana Smarzycha, proboszcza parafii pw. 

12 L. Malinowski, Zjednoczenie Polsko-Narodowe w Brooklynie 1903–1983, „Studia Polonijne” t. 9 (1985), 
s. 195–200. Pierwszy paragraf Statutu Zjednoczenia Polsko-Narodowego brzmi: „Zjednoczenie to 
łączy wszystkich Polaków i Słowian – chrześcijan celem niesienia pomocy bratniej w nieszczęściu, 
udzielenia wydatnej pomocy wdowom i sierotom (…) służy sobie wydatną pomocą w każdej 
sprawie, szerzy prawdziwie chrześcijańską zgodę i miłość wśród członków, zachowanie wiary i języka 
ojczystego, polskich tradycji i obyczajów oraz wnoszenie do tworzącej się kultury amerykańskiej 
wielowiekowego bogactwa kultury polskiej, ponadto utrzymanie ducha narodowego i patriotyzmu 
w miłości do ziemi ojczystej i Stanów Zjednoczonych [Ameryki]…”; tamże, s. 196. Por. M.M. 
Kuligowska, Siostry benedyktynki misjonarki w Huntington…, dz. cyt., s. 40–41.

13 M.M. Kuligowska, Siostry benedyktynki misjonarki w Huntington…, dz. cyt., s. 41–42.
14 Tamże, s. 42.
15 J.A. Kalinowska, Siostry benedyktynki misjonarki wobec przemocy systemów totalitarnych…, dz. cyt., 

s. 177–180.
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Trójcy Świętej w Kwidzynie, nieść pomoc materialną i duchową. Siostry w Hun-
tington nie mogły zarobić na własne utrzymanie i pomoc dla Zgromadzenia 
w Polsce, dlatego też kwestowały na ten cel. W czasie trzymiesięcznego poby-
tu w Polsce m. Małgorzata jako przełożona generalna w towarzystwie s. Witol-
dy pośpieszyła z materialną i duchową pomocą dla Zgromadzenia. Wzmocniła 
fundusze domu generalnego w Kwidzynie, odwiedziła prawie wszystkie pla-
cówki Zgromadzenia i przyniosła im wsparcie. Dała pieniądze na zakup willi 
i posiadłości w Otwocku pod Warszawą przy ul. Władysława Reymonta 67 oraz 
domu w Puławach przy ul. Czartoryskich 5, a później także domu w Zagórowie 
przy ul. Kilińskiego 41. Po powrocie do Stanów m. Małgorzata jak mogła, po-
magała siostrom w Polsce, przysyłając im dary. 

W 1950 roku pomoc amerykańska została bardzo ograniczona przez polskie 
władze państwowe przez nałożenie wysokiego cła. W tymże roku w Kwidzy-
nie odbyła się pierwsza po II wojnie światowej kapituła generalna Zgromadze-
nia, na którą m. Małgorzata Szyndler, chociaż była przełożoną generalną, nie 
mogła przybyć, gdyż nie otrzymała wizy. Zrzekła się więc tej władzy w liście 
adresowanym do sióstr obradujących na kapitule. W odpowiedzi otrzymała po-
dziękowania kapituły za dotychczasową troskę o Zgromadzenie oraz nadany 
jej dozgonny tytuł matki, a nowo wybrana przełożona generalna m. Tekla Pau-
lina Domańska posłała jej dekret na objęcie stanowiska przełożonej placówki 
w Huntington.

Sytuacja tej placówki po wojnie stała się dość niepewna. Trudności piętrzy-
ły się: z jednej strony amerykańska władza kościelna wymagała większej liczby 
przygotowanych profesjonalnie do pracy pielęgniarskiej sióstr, z drugiej polska 
władza ludowa utrudniała starania o wyjazd polskich sióstr za ocean, a miejsco-
wych powołań nie było zbyt wiele. W takich warunkach przełożona generalna 
Zgromadzenia podjęła w 1957 roku decyzję o likwidacji placówki w Hunting-
ton i sprzedaży tego majątku16. Z tym zarządzeniem m. Małgorzata Szyndler 
nie mogła się pogodzić17 . Coraz liczniejsze pozytywne opinie kapłanów zakon-
nych i diecezjalnych pochodzenia polskiego, m.in. o. Dennisa Babilewicza OFM 
i ks. Juliana Zasowskiego, oraz prośba m. Małgorzaty sprawiły, że w 1957 roku 
władza generalna Zgromadzenia cofnęła decyzję likwidacji placówki w Hun-
tington18. Wówczas pojawiło się dla sióstr benedyktynek za oceanem zielone 
światło, które dało iskrę nadziei na rozwój placówki. W latach 1957–1959 sytu-
acja jednak niewiele się zmieniła, nawet przyjazd z Polski sióstr Anastazji Wit-
kowskiej i Eleonory Michalec, które były jeszcze nieprzygotowane do objęcia 

16 Ks. A. Jagłowski pisał o tym do m. Małgorzaty, Olsztyn, 5 listopada 1957 roku, ABMO, rkps Teczka 
Huntington nr 3.

17 M.M. Kuligowska, Siostry benedyktynki misjonarki w Huntington…, dz. cyt., s. 54.
18 Tamże, s. 57.
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opieką pielęgniarską starszych ludzi w trudnych warunkach domu, bez kaplicy 
i codziennej Mszy św., niewiele pomógł19. Potrzeba było dopiero radykalnych 
decyzji zarządu Zgromadzenia, czyli przysłania z Polski dodatkowo nowej gru-
py sióstr z mandatem objęcia zarządu lokalnego, by tę placówkę od podstaw 
zorganizować prawnie, materialnie i duchowo. 

2. Rozwój placówki zakonnej sióstr benedyktynek w Huntington

Starania zarządu Zgromadzenia, by wysłać za ocean trzy siostry: Bogusławę 
Mariannę Kapustę (jako przełożoną), Wacławę Józefę Kalinowską i Maurę Ka-
linę Moszyńską, po dwóch latach oczekiwania i modlitwy zostały w 1962 roku 
uwieńczone sukcesem. Siostry te otrzymały bowiem w maju 1962 roku pasz-
porty (i wizy) na wyjazd do Ameryki20, a ich pożegnanie odbyło się w domu ge-
neralnym 19 czerwca tego roku. Uwieczniła to w Kronice Domu Generalnego21 
kronikarka zakonna s. Feliksa Opolska: „Dnia 19 czerwca [b.r.] Dom Główny 
żegnał trzy siostry: Bogusławę, Wacławę i Maurę, które po długim oczekiwa-
niu otrzymały paszporty i wizy na wyjazd do Ameryki. Wieczorem po kolacji 
siostry zebrane w refektarzu żegnały swe drogie współtowarzyszki. Śpiewano 
pieśni dostosowane do tej chwili, a więc: Labuntur dies laeti, Matko ma, Za-
konie mój, Ojczyzna moja, Błogosławiona dobroć człowieka, Pójdę, dokąd mnie 
wzywa…, Trzy gwiazdki. Siostry wygłosiły przemówienia, które są zamieszczo-
ne w pisemku [„Ora et labora”] nr 11 z dn. 24 VI. Nie obyło się bez łez z jednej 
i drugiej strony”. Na początku lipca tego roku oddelegowane siostry odlecia-
ły z Warszawy do Stanów i pokonawszy nieprzewidziane przeszkody podróży, 
dotarły na Long Island do miasta Huntington. Trzeba też zauważyć, że w 1962 
roku wielkim wydarzeniem dla chrześcijaństwa rzymskokatolickiego było roz-
poczęcie Soboru Watykańskiego II, który zmienił oblicze Kościoła katolickiego.

Odnowiona wspólnota sióstr z energiczną przełożoną na czele przystą-
piła do pracy, a było jej wiele. Trzeba było najpierw zgodnie z prawem kano-
nicznym podjąć próby uporządkowania statusu prawnego placówki zakonnej 
w kurii diecezjalnej w Rockville Centre, Long Island, NY, zbudować nowy dom 
do opieki nad ludźmi w podeszłym wieku22 , a przede wszystkim zorganizować 
życie zakonne sióstr na obcej ziemi. Trudności piętrzyły się na każdym kroku: 
brak znajomości języka angielskiego, brak fachowego przygotowania sióstr do 
19 Tamże, s. 78–81.
20 Pod datą 15 maja 1962 roku kronikarka zakonna s. Kinga Okoń zanotowała: „Trzy nasze siostry: 

Bogusława Kapusta, Wacława Kalinowska i Maura Moszyńska otrzymały paszporty na wyjazd do 
Ameryki”; Kronika Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, Kwidzyn, 
1 I 1958 – 31 XII 1973, s. 41, rkps ABMO.

21 Tamże, s. 44.
22 Sugerowano też siostrom założenie szkoły w USA, ale władze zakonne nie podjęły tej oferty.
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podjęcia zamierzonej pracy oraz zła opinia o Polakach w Ameryce, którzy po-
chodząc z niższych warstw społecznych i przybywając zza oceanu za chlebem 
bez przygotowania do życia i pracy w amerykańskim środowisku, byli też źle 
postrzegani przez hierarchów irlandzkich i niemieckich przez pryzmat tworze-
nia się polskiego Kościoła Narodowego w Stanach23. Nic więc dziwnego, że pol-
skie siostry benedyktynki misjonarki, głęboko religijne i nacechowane kulturą 
służenia tradycji (tradition-directed), na początku doświadczyły mocno braku 
akceptacji ze strony amerykańskich biskupów. Nastąpiło bowiem zderzenie się 
kultur, czego doznało również wielu naszych rodaków w duszpasterstwie po-
lonijnym, gdyż biskupi amerykańscy często nie zgadzali się na organizowanie 
parafii etnicznych, chcąc, by polscy imigranci zasymilowali się z kulturą i Ko-
ściołem katolickim amerykańskim (other-directed)24. Nie było to od razu łatwe 
do wykonania, a często też przynosiło odwrotne skutki.

Chociaż od czasów średniowiecza można obserwować troskę Kościo-
ła o emigrantów (rozwój prawodawstwa kościelnego i przygotowywanie kan-
dydatów do prowadzenia duszpasterstwa imigrantów), to jednak dopiero przy 
nasilaniu się zjawiska migracji w XIX i XX wieku Sobór Watykański II oraz 
posoborowe prawodawstwo kościelne stało się milowym krokiem do przodu 
w teorii i praktyce oraz formacji kapłańskiej w tej dziedzinie25.

Podstawy materialne wymagane przez prawo kanoniczne (kan. 496) do za-
łożenia placówki zakonnej w przypadku sióstr benedyktynek w Huntington nie 
były unormowane. Siostry Małgorzata i Witolda miały pozwolenie na zamiesz-
kanie w diecezji brooklyńskiej tylko do końca wojny, ale ciągle myślały, jak po-
móc biednemu Zgromadzeniu w Polsce, które musiało w 1945 roku pozostawić 
swe domy i opuścić kresy wschodnie II Rzeczypospolitej.

Dzięki ofiarności miejscowego społeczeństwa siostry poszerzyły posiadłość 
w Huntington o osiem morgów i wybudowały jeszcze jeden niewielki dom, 
uprawiały ogródek warzywny i hodowały kury. Zaoszczędzone pieniądze prze-
znaczały na zaspokajanie najpilniejszych potrzeb domu generalnego i nowicja-
tu sióstr benedyktynek w ojczyźnie.

Kuria diecezjalna pod przewodnictwem bpa Kellenberga zorganizowa-
ła w 1959 roku konferencję, podczas której zwrócono uwagę na nieuregulo-
wany status prawny posiadłości materialnych tworzącej się wspólnoty sióstr 
benedyktynek misjonarek. Postawiono im zarzuty z powodu niepłacenia po-
23 Por. I. Rusinowa, Ruchy niezależne w Kościele katolickim, w: Bp Franciszek Hodur (1866–1953) Życie, 

dokonania, znaczenie. Materiały seminarium naukowego: Olsztyn 1–2 III 2000r., red. J. Jezierski, 
Olsztyn 2000, s. 24.

24 Por. P. Taras, Problemy duszpasterstwa polonijnego na przykładzie sytuacji w USA, „Studia Polonijne” 
t. 2 (1977), s. 181–205.

25 Por. J. Bakalarz, Dobór, przygotowanie i nominacja misjonarza migrantów, „Studia Polonijne” t. 4 
(1981), s. 91–111.
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datku26, wskazano też drogi wyjścia z tej trudnej sytuacji. Siostry w celu budowy 
domu dla osób w podeszłym wieku zostały zobowiązane do założenia korpora-
cji, zgodnie z wymogami prawa stanu Nowy Jork. Korporacja Sióstr Misjonarek 
św. Benedykta, w skład której wchodzili także przedstawiciele kurii i adwokat, 
została zatwierdzona 26 października 1959 roku. Określono jej cel, środki i za-
dania. Jednak pierwszy rok jej funkcjonowania pokazał wiele błędów i przyniósł 
siostrom wiele utrapień egzystencjalnych. M. Małgorzata przy pomocy zaufa-
nego prawnika Józefa Płońskiego doprowadziła do zmiany charakteru korpora-
cji z czasowego na stały. Ówczesne warunki mieszkaniowe sióstr w Huntington 
były bardzo trudne. Zaistniała więc konieczność natychmiastowego działania, 
by w krótkim czasie wybudować nowy dom mieszkalny dla sióstr i ich pod-
opiecznych. Nadzieja na realizację takiej inwestycji przy braku funduszy i nie-
znajomości języka angielskiego graniczyła z cudem.

Podjęła się tego trudnego zadania dopiero nowa ekipa sióstr, przybyłych do 
Stanów w 1962 roku. Zanim to nastąpiło, siostry uzyskały w kurii diecezjalnej 
pozwolenie na otwarcie jeszcze w starym domu kaplicy półpublicznej. Nie spo-
dziewały się aż tylu wyzwań na amerykańskiej ziemi, jednak nie przestraszyły 
się trudności, ale ufne w pomoc Bożą obrały sobie za patrona św. Józefa, zna-
lazły też w nowym środowisku wielu darczyńców, przyjaciół i doradców wśród 
księży i biskupów pochodzenia polskiego. Tu należy odnotować szczególną 
życzliwość, posługę duszpasterską i praktyczną pomoc (zwłaszcza w sytuacjach 
wymagających dobrej znajomości języka angielskiego) przede wszystkim ks. 
Alfreda Jana Markiewicza jako profesora seminarium duchownego, następnie 
biskupa pomocniczego diecezji Rockville Centre, a w końcu ordynariusza die-
cezji Kalamazoo27.

2.1. Budowa i dobudowa domu zakonnego oraz zakładu 
dla ludzi starszych 
W 1965 roku siostry za pośrednictwem ks. Charlesa Birminghama, delegata 

biskupiego kurii diecezjalnej, otrzymały od bpa Waltera Kellenberga ustne po-
zwolenie na budowę domu zakonnego i zakładu dla ludzi w podeszłym wieku. 
Ks. Birmingham zajął się też zaangażowaniem architektów do wykonania pla-
nów budowy. Gdy w następnym roku w maju plany te były już ukończone, ich 
wycena zrobiona i zaaprobowana przez przełożoną generalną Zgromadzenia, 
nadzieja pożyczki z kurii diecezjalnej spełzła na niczym. S. Bogusława, nie tra-
cąc ufności w pomoc św. Józefa, udała się do generalnego sekretarza Zjedno-
czenia Polsko-Narodowego Józefa Głowackiego i tam 28 listopada 1966 roku 
26 M.M. Kuligowska, Siostry benedyktynki misjonarki w Huntington…, dz. cyt., s. 98.
27 B.E. Kwapisiewicz, Bp Alfred Jan Markiewicz (1928–1997), w: Błogosławieni, którzy umierają 

w Panu…, dz. cyt., s. 289–292.
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uzyskała pożyczkę w wysokości 150 tys. dolarów na 5,5%, do spłacenia w ciągu 
20 lat. Plany budowy i związane z nimi koszty siostry benedyktynki podały też 
w rozgłośni Polskiego Radia, prosząc o pomoc rodaków w Ameryce.

Intensywne prace przy budowie trwały przez cały rok. Nową inwestycję po-
święcono i oddano do użytku 20 maja 1967 roku. Uroczystościom przewod-
niczył ordynariusz diecezji bp Kellenberg, koncelebrowało z nim kilku księży 
diecezjalnych; udział wzięło kilkanaście sióstr z innych zgromadzeń zakon-
nych, kilkaset osób świeckich, delegatów Zjednoczenia Polsko-Narodowego 
pod przewodnictwem wspomnianego sekretarza generalnego; byli też przed-
stawiciele władz miasta Huntington oraz paradnie ubrani Kolumbusi. Uroczy-
stość ta odbiła się szerokim echem w prasie lokalnej i rozsławiła obecność oraz 
pracę polskich sióstr benedyktynek misjonarek na Long Island28. 

Koszty inwestycji wyniosły ogółem 338 181,24 dolarów. Trzeba było spła-
cać długi. Sprawę załatwiono jeszcze w roku poświęcenia nowych budynków, 
w październiku, gdyż biskup ordynariusz po tych wspaniałych uroczystościach 
nabrał pełnego zaufania do sióstr i pozwolił im na kwestę w kilku wyznaczo-
nych parafiach swej diecezji. 

Po spłaceniu zaciągniętych pożyczek, gdy nowy budynek, w którym mie-
ścił się dom zakonny i zakład dla podopiecznych w podeszłym wieku, okazał się 
za ciasny, siostry nabrały odwagi i zdecydowały się na dobudowę. Uzyskawszy 
aprobatę władzy zakonnej w Polsce, udały się do biskupa z prośbą o pozwolenie. 
Tym razem nie było większych problemów, tylko jeden warunek: zapewnienie 
w dobudowanych pawilonach miejsc na dożywotni pobyt dla kilku księży eme-
rytów. Udzielono siostrom pożyczki z diecezji w wysokości 140 tys. dolarów na 
4%. Przełożona starała się jednocześnie o nowe siostry z Polski do pracy.

Plany dobudowy i jej kosztorys (na 730 tys. dolarów) były gotowe w mar-
cu 1972 roku. Zaprojektowano mieszkania dla 40 osób, kuchnię, dwie jadal-
nie, refektarz dla sióstr i inne pomieszczenia. Tak więc dobudowa okazała się 
dwukrotnie większa od istniejącego już budynku. Oddanie jej do użytku i po-
święcenie odbyło się 29 września 1973 roku. Wydatki związane z tą inwestycją 
pokrywano z darowizn testamentowych zmarłych podopiecznych29, z kwesty 
i z funduszy własnych. 

Tym razem biskup diecezjalny przybył z jeszcze większą radością, żeby prze-
wodniczyć dziękczynnej liturgii w gronie zaprzyjaźnionych kapłanów, ale też 
by serdecznie podziękować siostrom benedyktynkom za ofiarną pracę. Liczbę 
uczestników tej uroczystości szacowano na ponad 450 osób30. Rok później, po 

28 M.M. Kuligowska, Siostry benedyktynki misjonarki w Huntington…, dz. cyt., s. 104.
29 Tamże, s. 109.
30 Tamże, s. 107.
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przygotowaniu dokumentacji i terenu, na swej posesji siostry założyły zakonny 
cmentarz, który w listopadzie 1974 roku poświęcił bp John McGann.

2.2. Formacja ascetyczno-intelektualna sióstr benedyktynek misjona-
rek oraz początki  integracji z kulturą religijną lokalnego środowiska 
amerykańskiego 
Podstawowym dziełem, którego prowadzenia podjęły się siostry benedyk-

tynki na Long Island, była opieka nad osobami w podeszłym wieku. Przyjmo-
wano do zakładu zazwyczaj starszych ludzi, różnych narodowości i wyznań, 
którzy mogli się sami obsłużyć. Było też kilka miejsc dla wymagających spe-
cjalnej opieki. Do roku 1999 zakład ten podlegał pod Wydział Praw Społecz-
nych (Departament of Social Services), a następnie Wydziałowi Zdrowia. Co 
roku odpowiedni wydział przeprowadzał kontrole na różnych płaszczyznach: 
np. badano stan bezpieczeństwa domu, dokumentację dotyczącą rezydentów, 
dokształcanie personelu, stan opieki medycznej, czystość kuchni i kalorycz-
ność przyrządzanych posiłków. Szczególnej wizytacji podlegały administrator-
ki zakładu. W omawianym pięćdziesięcioleciu były to trzy siostry: Bogusława 
Marianna Kapusta (1962–1994)31; Joachima Janina Mystkowska (1994–2011)32; 
Justyna Agnieszka Owsiejko (od 2012 roku)33.

W nowych warunkach życia i pracy na pierwszej placówce amerykańskiej 
w Huntington siostry benedyktynki misjonarki w pierwszej kolejności przyjęły 
dobrowolnie skromne wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych objętych klau-
zurą zakonną. Regulamin ich dnia został wypełniony modlitwą i pracą opiekuń-
czą nad ludźmi w podeszłym wieku od wczesnych godzin rannych do wieczora, 
z niewielkimi przerwami na posiłki – a nawet podejmowano na zmianę kilku-
godzinne dyżury w nocy. Nie zaniedbywano dodatkowych praktyk zakonnych, 
jak doroczne rekolekcje i miesięczne dni skupienia, oraz formacji permanent-
nej sióstr. Trzeba też było znaleźć czas na pielęgnację kwiatów, warzyw, krze-
wów i trawników na klombach wokół pawilonów mieszkalnych, figur świętych 
31 S. Bogusława Marianna Kapusta (1915–2004), ur. w Stefanowie, pierwsze śluby – 1936, wieczyste 

– 1940, srebrny jubileusz profesji zakonnej – 1961; wyjazd do USA – 1962; urząd przełożonej 
w Huntington 1962–1971, 1981–1987; ekonomka domowa w latach 1972–1981, złoty jubileusz 
profesji zakonnej 1986, z tej okazji otrzymała dwa medale za zasługi: dla Kościoła amerykańskiego 
od Kurii Biskupiej Rockville Centre, dla Kościoła polskiego od abpa Bronisława Dąbrowskiego. 
Zmarła 31 października 2004 w Huntington i tam została pochowana na cmentarzu zakonnym; 
s. K. Sałacińska, s. J. Bubel, „Ora et labora” 2005, s. 41–50. 

32 S. Joachima Janina Mystkowska, ur. w 1952 roku w miejscowości Markowo-Wólka, diec. łomżyńska, 
wstąpiła do Zgromadzenia w 1972; pierwsza profesja zakonna – 1974; Studium Medyczne w Gdańsku 
– 1976; profesja wieczysta – 1979; praca w Huntington – od 1979; Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek 
Misjonarek 2010, red. C. Konachowicz, B. Włodarczyk, Otwock 2010, s. 85.

33 S. Justyna Agnieszka Owsiejko, ur. w 1973 roku w Koszalinie, diec. koszalińsko-kołobrzeska, wstąpiła 
do Zgromadzenia w 1992; pierwsza profesja – 1994; wieczysta – 1999; praca w Huntington – 2006; 
administratorka zakładu od 2012 roku; tamże, s. 89.



321Historia

i na cmentarzu grzebalnym. To wszystko z reguły wykonywały siostry, tylko w ko-
niecznych przypadkach do pomocy angażowano świeckich ludzi lub wolontariu-
szy. Przysługujące siostrom urlopy łącznie z wyjazdami do ojczyzny nie zawsze 
były regularnie do końca wykorzystywane; obecnie sytuacja ta się poprawiła.

W Domu dla ludzi starszych w Huntington, zwanym także St. Joseph Guest 
Home – Domem gości św. Józefa, oficjalnym językiem, szczególnie w kontak-
tach urzędowych i personalnych, był od początku angielski. Siostry zaangażo-
wane tam do pracy miały obowiązek uczyć się go w miarę możliwości, dlatego 
władza zakonna amerykańskiego domu przybyłe z Polski (a po roku 2000 na-
wet z Ukrainy) siostry kierowała na krótsze i dłuższe kursy języka angielskiego, 
a ostatnio nawet na zawodowe studia wyższe na amerykańskich uniwersyte-
tach. Nostryfikowano także zdobyte w Polsce dyplomy pielęgniarskie. Kilka-
naście sióstr po odbyciu odpowiednich kursów w języku angielskim zdobyło 
prawa jazdy. Większość z nich bardzo dobrze prowadzi samochód, a trzeba za-
znaczyć, że siostry mają samochody używane, podarowane im przez ludzi za-
możnych, których stać na częstszy zakup nowych pojazdów.

Siostry, opanowując w znacznym stopniu język angielski, od 1986 roku za-
częły włączać się w życie religijne amerykańskiego społeczeństwa przez nie-
odpłatne nauczanie religii: w swoim domu i w salkach katechizowały dzieci 
i młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania przy pa-
rafii św. Franciszka w Greenlawn na Long Island. Rodzice dzieci byli zadowoleni 
z pracy „prawdziwych”, jak mawiali, „sióstr w habitach”. Benedyktynki misjo-
narki asymilowały się również ze wspólnotą wiernych wyznawców Chrystusa 
przez udział w pielgrzymkach do sanktuariów, np. Narodowego Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Eden Hill; do sanktuarium maryjnego – Częstochowy 
amerykańskiej w Doylestown, głosząc w drodze konferencje ewangelizacyjne. 
Od 1998 roku w miesiącach wakacyjnych siostry prowadziły przy wymienionej 
parafii Vacation Bible School dla dzieci. Brały też udział w różnych marszach 
organizowanych przez ludzi wierzących w diecezji Rockville Centre i w wyjaz-
dach na March for life do Waszyngtonu34.

W 1999 roku we wspólnocie zakonnej zaczęto używać języka angielskiego 
przy odmawianiu brewiarza i modlitw przy posiłkach w refektarzu; w czasie 
Mszy św. w kaplicy zakonnej siostry podjęły czytanie po angielsku lekcji mszal-
nych, śpiewały już bowiem od dawna w tym języku liturgiczne pieśni; udzielały 
też komunii św. pod dwiema postaciami współsiostrom i rezydentom, szczegól-
nie gdy celebrans był niepełnosprawny fizycznie (np. na wózku inwalidzkim).

34 M.M. Kuligowska, Siostry benedyktynki misjonarki w Huntington…, dz. cyt., s. 201.
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2.3. Budowanie wspólnoty sióstr i benedyktyńska gościnność
Przełożone generalne na prośbę przełożonych lokalnych przysyłały i przysy-

łają do wspólnoty benedyktyńskiej i do pracy w Huntington nowe siostry z Pol-
ski, gdyż po Soborze Watykańskim II jest tam bardzo mało lokalnych powołań 
zakonnych. We wspólnocie bowiem kształtują się pozytywne relacje i posta-
wy, w klimacie wzajemnego zaufania zarysowuje się prawdziwy obraz drugie-
go człowieka. Nowe siostry z Polski były bardzo serdecznie przyjmowane do 
wspólnoty benedyktyńskiej w Huntington, co pozwalało im łatwiej znieść no-
stalgię za rodziną i Zgromadzeniem w ojczyźnie. 

Więzi wspólnotowe siostry zacieśniały także przez wspólne przeżywa-
nie modlitwy brewiarzowej, pracy, rekreacji, wspólne świętowanie niedzieli 
i świąt w roku liturgicznym oraz obchodzenie imienin każdej siostry, srebr-
nych i złotych jubileuszy poszczególnych sióstr, placówek i całego Zgromadze-
nia. Obowiązkiem bowiem przełożonych, a było ich na placówce w Huntington 
w omawianym okresie sześć35, z racji pełnienia urzędu jest troska o umacnianie 
między siostrami więzów wspólnotowych. 

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że wspólnota sióstr w Huntington, cho-
ciaż nie ślubowała, już od dłuższego czasu praktykuje, poza małymi wyjątka-
mi, benedyktyńską stabilitas loci. Wszak prowadzone dzieło wymaga nie tylko 
stabilności władzy zakonnej, ale też na dłuższy okres wielu fachowo przygoto-
wanych do pracy sióstr, gdyż na tzw. lotnych piaskach nie można oczekiwać do-
brych plonów. 

Siostry benedyktynki zza oceanu, zgodnie z zaleceniem Reguły36, otaczają 
przybywających do nich gości życzliwością i miłością jak samego Chrystusa – 
a gości nie brakowało i nie brakuje tam każdego dnia, szczególnie w sezonie let-
nim. Przyjeżdżali biskupi i kapłani, misjonarze z różnych krajów, różnych ras 
i narodowości, zwłaszcza Polacy; przyjeżdżali krewni i znajomi sióstr z USA, 
przychodziły rodziny rezydentów etc. Wszyscy byli obsłużeni według potrzeby 
i obdarowani życzliwie w miarę możliwości sióstr. 

Więzi wspólnotowe benedyktynek misjonarek za oceanem ze Zgromadze-
niem w ojczyźnie umacniały wizytacje przełożonych generalnych lub delego-
wanych przez nie członkiń zarządu generalnego. W interesującym nas okresie 
odbyło się 12 wizytacji. Placówkę zakonną w Huntington wizytowały: m. Broni-

35 Tamże, s. 75: s. Bogusława Kapusta – pięć trzyletnich kadencji; s. Wacława Kalinowska – jedna 
trzyletnia kadencja; s. Bonifacja Słota – pięć trzyletnich kadencji; s. Bernarda Krajewska – dwie 
trzyletnie kadencje; po roku 2002: s. Serafina Sarnowska – jedna trzyletnia kadencja; s. Matea 
Mirecka – aktualna przełożona od 1997 do 2014.

36 Benedykt z Nursji, Reguła, żywot i komentarz, Tyniec 1979, s. 57–58.
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sława Krajewska37 w latach 1964 i 1970; m. Cecylia Serwońska38 w latach 1976, 
1979, 1985, 1989, 1992; m. Kamila Wiśniewska39 w latach 1994 i 1997; m. Mar-
tyna Wysocka 40 w latach 2001, 2012; s. wikaria gen. Jana Bubel41 w 2009 roku. 

2.4. Udzielanie pomocy siostrom benedyktynkom w kraju i na misjach 
zagranicznych
Siostry pracujące w Huntington miały i mają nie tylko ofiarne ręce do pra-

cy, ale też szerokie serce, by dzielić się z potrzebującymi jej owocami. Same 
żyły i żyją w bardzo skromnych warunkach. Oszczędzają, by pomagać innym, 
a zwłaszcza swemu Zgromadzeniu. Tak więc zapoczątkowane przez m. Małgo-
rzatę Szyndler i kontynuowane przez następne przełożone udzielanie pomocy 
dla współsióstr w kraju i na misyjnych placówkach wzrastało. Z zaoszczędzo-
nych funduszy tych sióstr pokrywane były i są koszty budowy i remontów do-
mów będących własnością Zgromadzenia w Polsce i za granicą, finansowane 
jest od 1985 roku prowadzenie misji w Brazylii, a następnie w Ekwadorze, po-
dróże misjonarek oraz wydatki konieczne dla normalnego funkcjonowania 
Zgromadzenia. 

3. Złoty jubileusz benedyktyńskiej placówki zakonnej w Huntington

Celebracja 50-lecia życia i działalności sióstr benedyktynek misjonarek, a de 
facto erekcji kaplicy z Najświętszym Sakramentem (6 sierpnia 1962 roku) w ich 
domu zakonnym na Long Island ze względu na większą liczbę zaproszonych 
była przewidziana, po uzgodnieniu z najważniejszymi gośćmi: ordynariuszem 
diecezji Rockville Centre bpem Wiliamem Murpha i przełożoną generalną 
Zgromadzenia m. Martyną Wysocką, na dwa terminy: 26 maja i 2 czerwca 2012 

37 M. Bronisława Janina Krajewska (1921–2012), ur. w Janinie k. Ciechanowa, diec. płocka; wstąpiła 
do Zgromadzenia w 1937 roku, pierwsza profesja zakonna – 1939; wieczysta – 1945; przełożona 
generalna w Kwidzynie 1962–1974; zmarła w Kwidzynie i tam została pochowana; s. K. Sałacińska, 
Nekrologia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, t. III, rkps ABMO.

38 M. Cecylia Zofia Serwońska, ur. w 1923 roku w Racławicach, diec. tarnowska, wstąpiła do 
Zgromadzenia w 1947 roku; pierwsza profesja zakonna – 1951; wieczysta – 1956; długoletnia 
mistrzyni nowicjatu; przełożona generalna 1974–1992 w Kwidzynie i Otwocku; por. Zgromadzenie 
Sióstr Benedyktynek Misjonarek 2010, dz. cyt., s. 65.

39 M. Kamila Janina Wiśniewska (1943–2002), ur. w Opatowinie k. Ostrowi Mazowieckiej, wstąpiła 
do Zgromadzenia w 1970 roku; pierwsza profesja zakonna – 1972; wieczysta – 1975; przełożona 
gen. 1992–1998. Zmarła w Augustowie, pochowana na cmentarzu w Otwocku; s. K. Sałacińska, 
Nekrologia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, t. III, rkps ABMO, s. 21–29.

40 M. Martyna Marianna Wysocka, ur. w 1959 roku w Domanowie, diec. drohiczyńska, pierwsza 
profesja – 1980; wieczysta – 1985; przełożona generalna w Otwocku od 1998; por. Zgromadzenie 
Sióstr Benedyktynek Misjonarek 2010, dz. cyt., s. 102.

41 S. Jana Anna Bubel, ur. 1965 w Ząbkowicach Śląskich, diec. świdnicka, pierwsza profesja – 1985; 
wieczysta – 1990, wikaria generalna w latach 2004–2010; por. tamże, s. 84.



324 Studia Redemptorystowskie

roku w St. Joseph Guest Home w Huntington. Przedstawione niżej refleksje 
oparte są na tekstach s. Bernardy Krajewskiej42, uczestniczki i świadka tych uro-
czystości oraz długoletniej pracownicy zakładu i byłej przełożonej tej wspólnoty.

W pierwszym terminie (26 maja) uroczystości rozpoczęły się od podniosłe-
go w nastroju spotkania dawnych i obecnych dobroczyńców i przyjaciół z sio-
strami i rezydentami w sali rekreacyjnej w porze obiadowej przy świątecznie 
zastawionych stołach. 

Centralnym punktem programu była liturgia Mszy św. w kaplicy klasztornej 
o godzinie 14, uroczyście koncelebrowana przez ośmiu zaprzyjaźnionych z do-
mem zakonnym księży pod przewodnictwem miejscowego biskupa Wiliama, 
który na początku poświęcił w przedsionku budynku klasztornego dwie pamiąt-
kowe tablice. Jedna z nich była dedykowana długoletniej przełożonej wspólnoty 
sióstr i administratorce Domu dla osób starszych (1962–1994) s. Bogusławie Ma-
riannie Kapuście, druga zaś była kolekcją zdjęć, w różnych ujęciach, rezydentów 
i sióstr, które pracowały i obecnie pracują w tym gościnnym Domu.

Natchnione teksty liturgiczne czytań mszalnych: z proroctwa Izajasza, 
z Listu św. Pawła do Efezjan oraz z Ewangelii według św. Mateusza, wyraża-
ły wdzięczność Bogu sióstr, rezydentów i gości za to, że „wejrzał na uniżenie 
swoich wiernych służebnic” i pozwolił im pokonać wielkie trudności przy roz-
poczęciu i prowadzeniu dzieła opieki nad ludźmi w podeszłym wieku na ame-
rykańskiej ziemi. 

Godna uwagi była także homilia pasterza diecezji Rockville Centre, który 
po krótkim przypomnieniu dziejów tej placówki benedyktyńskiej stwierdził, że 
misja sióstr w Huntington była oczywistym planem Bożym na zbliżenie do sie-
bie ludzi z Polski i ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wyraził nadzieję na dal-
szą przynależność sióstr do diecezji w Rockville Centre i kontynuację podjętego 
przed 50 laty dzieła opieki nad starszymi osobami. Reakcją uczestników litur-
gii na te słowa były obfite brawa. Dostojny kaznodzieja zwrócił też uwagę, że 
w centrum jubileuszowego dziękczynienia znalazło się stałe zamieszkanie Je-
zusa Eucharystycznego w kaplicy zakonnej, a nie data przybycia zorganizowa-
nej grupy sióstr z Polski. Kiedy bowiem Chrystus jest w centrum, nasze życie 
nabiera prawdziwego sensu. W końcu przywołał osobę Maryi jako wzór cał-
kowitego zaufania Bogu. Ostatnie podsumowujące słowa biskupa brzmiały: 
„Historia sióstr benedyktynek z Huntington jest lekcją nadziei, którą w ciemno-
ściach może zagwarantować tylko wiara. Dziękuję Bogu za ten nadzwyczajny 
dar wiary dla naszej diecezji. Niech to miejsce życia i nadziei cieszy się rozwo-
jem pośród nas”.

42 B. Krajewska, Benedyktyński „Tabor” na Long Island, dz. cyt. Autorka snuje refleksję nad dziejami 
placówki naszych sióstr w Huntington, porównując je do czterech części Różańca św.
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Na zakończenie jubileuszowej Mszy św. odśpiewano dziękczynne Te Deum 
laudamus oraz wręczono biskupowi diecezjalnemu i przełożonej generalnej 
wiązanki róż. Uroczystość znalazła swe odbicie w tygodniku katolickim „The 
Long Island Catholic”, w którym m.in. napisano: „Wszyscy uczestnicy tej pod-
niosłej uroczystości rozjeżdżali się ze świadomością spełnienia się wielkiej ta-
jemnicy Bożej, czyli miłości”.

W drugim terminie obchodów uroczystości jubileuszowych, 2 czerwca 2012 
roku, centralnym wydarzeniem była Eucharystia koncelebrowana pod prze-
wodnictwem o. Tadeusza Lizińskiego, proboszcza parafii św. Stanisława Bisku-
pa i Męczennika na Manhattanie.

Zakończenie

Zaprezentowany artykuł powstał z okazji obchodów złotego jubileuszu ży-
cia i działalności sióstr benedyktynek misjonarek w Huntington na Long Island. 
Rozpoczęły one tam działalność z pustymi rękami, bez pieniędzy, ale z moc-
ną nadzieją, że po zamieszkaniu Chrystusa w Eucharystii w klasztornej kaplicy 
pod patronatem św. Józefa dzieło opieki nad ludźmi starszymi powstanie i bę-
dzie się rozwijało. Sukces ten dokonał się na naszych oczach. Bóg za pośrednic-
twem św. Józefa wysłuchał modlitw złączonych z trudną pracą sióstr: budowy 
i dobudowy domu opieki, organizacji i służby Bogu w potrzebujących pomocy 
ludziach w podeszłym wieku. Siostry zdobyły zaufanie amerykańskich władz 
kościelnych: miejscowego biskupa i kurii diecezjalnej, znalazły także czas na 
apostolstwo w środowisku amerykańskim przez podjęcie katechizacji i innych 
form nowej ewangelizacji. Ponadto zwiększyła się liczba sióstr z Polski, a mat-
ka generalna w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku założyła w Stanach Zjed-
noczonych dwie nowe placówki zakonne: w Oak Forest, Illinois (przedszkole) 
i w Ephrata w Pensylwanii (praca w rezydencji oo. redemptorystów).
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Summary 

The golden jubilee of the life and activity of the Benedictine Sisters 
Missionaries in Huntington, Long Island,  N.Y.  USA (1962–2012)

This paper presents an overview of the genesis and the development of the first 
foreign institution Missionary Benedictine Sisters on Long Island over 50 years.

The problem contained in the title was based on source material found in 
The Archives Missionary Benedictine Sisters and The Archive of the Monastic 
House in Huntington.

The thesis of s. Mirosława Małgorzata Kuligowska  The Benedictine Sister 
Missionaries in Huntington between 1940–2000 was  used in this study as well, 
and several research articles included in the study of Polish Community publi-
shed by The Catholic University of Lublin, some articles posted in The Newslet-
ter of the Congregation Benedictine Sister Missionaries.

Jadwiga Ambrozja Kalinowska OSB – doktor habilitowana, profesor 
UWM, wykłada w Katedrze Historii Kościoła i Dziedzictwa Kulturowego, 
Wydział Teologii UWM w Olsztynie. Doktorat z neolatynistyki na Wydzia-
le Polonistyki UW w 1984 roku, habilitacja na Wydziale Nauk Humani-
stycznych KUL w 2005 roku w zakresie neolatynistyki i literaturoznawstwa.

Autorka licznych artykułów popularnych i naukowych oraz kilku pozy-
cji książkowych.



Ks. Marek Jodkowski
UWM – Olsztyn

Katolicka placówka duszpasterska 
w Bilderweitschen w XIX i w pierwszej 

połowie XX wieku

Słowa kluczowe:  Bilderweitschen, diaspora Kościoła katolickiego, 
 Litwini, litewska mniejszość w Prusach Wschodnich, 
 budownictwo sakralne

Keywords:   Bilderweitschen, The Catholic Church in diaspora, 
 Lithuanians, Lithuanian minority in East Prussia, religious  
 buildings 

Schlüsselwörter:  Bilderweitschen, Diaspora der katholischen Kirche, Litauer,  
 Litauische Minderheit in Ostpreußen, sakrale Bauwesen 

Wstęp

W drugiej połowie XIX wieku na terenie Litwy Pruskiej, a zatem zamieszka-
łym przez Litwinów w dużym stopniu zasymilowanych ze społeczeństwem nie-
mieckim, rządcy diecezji warmińskiej starali się rozszerzyć i zintensyfikować 
działalność pastoralną. Rozbudowa struktur parafialnych na terenach diaspo-
ry katolickiej wymagała jednak determinacji ze strony duchowieństwa, a tak-
że zaplecza finansowego, ponieważ powstające placówki katolickie borykały się 
najczęściej z problemami materialnymi. Jednym z nadgranicznych ośrodków 
duszpasterskich w Prusach Wschodnich było Bilderweitschen. Jego dzieje nie 
doczekały się jeszcze pełnego opracowania. Cenne informacje na temat dzia-
łalności Kościoła katolickiego w tym regionie do pierwszej połowy XX wieku 
podaje ks. Andrzej Kopiczko1. Nie wyczerpują one jednak szeregu zagadnień 
związanych z funkcjonowaniem poszczególnych parafii, a zwłaszcza placówki 
duszpasterskiej w Bilderweitschen. Żeby je uzupełnić, warto skupić się szcze-
gólnie na zarysowaniu jej dziejów, liczebności miejscowych katolików, życiu 

1 Zob. zwł.: A. Kopiczko, Rozwój Kościoła katolickiego na terytorium dzisiejszego Obwodu 
Kaliningradzkiego (do 1947 r.). Zarys problematyki, w: Czynem i prawdą. Księga pamiątkowa na 
siedemdziesiąte piąte urodziny księdza arcybiskupa Edmunda Piszcza, red. C. Rogowski, W. Nowak, 
A. Kopiczko, Olsztyn 2004, s. 99–118.
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religijnym, a także finansach. W tym celu należy przeprowadzić analizę archi-
waliów zgromadzonych w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie 
oraz Archiwum Zarządu Generalnego Stowarzyszenia św. Bonifacego, które 
mieści się w Bonifatiuswerk w Paderborn. Pomocne będą również artykuły i no-
tatki prasowe z tamtego okresu. 

1. Rys historyczny 

Do połowy XIX wieku Bilderweitschen2 oraz pobliskie tereny podlegały 
opiece pastoralnej księży z Drangowskiego koło Tylży. Sporadycznie sprawo-
wano wówczas katolickie nabożeństwa w Stołupianach, Piłkałach i Lasdeh-
nen. W 1848 roku właściciele ziemscy z Bilderweitschen i okolic zwrócili się do 
ks. Johannesa Zebermanna z Tylży z prośbą dotyczącą budowy świątyni, do 
której uczęszczaliby katolicy z powiatów stołupiańskiego i piłkalskiego. Podob-
ną prośbę wystosowano również do króla pruskiego3. Niestety, przez dwa lata 
nie można było zrealizować postulatów wspólnoty katolickiej. Dopiero przyję-
cie oktrojowanej konstytucji z 31 stycznia 1850 roku zagwarantowało Kościo-
łowi katolickiemu samodzielną organizację w państwie pruskim, a tym samym 
możliwość tworzenia nowych placówek duszpasterskich4. 

Nadgraniczną stację misyjną w miejscowości Bartschkehmen, leżącą kilka 
kilometrów od Bilderweitschen, założono w 1852 roku. Ks. Paul Romahn od-
notował, że w Bartschkehmen wynajęto dom chałupnika za 30 talarów rocznie. 
Jedno z pomieszczeń przeznaczono na cele kultu, drugie natomiast na miesz-
kanie dla księdza5. W liście z 29 września 1852 roku biskup warmiński infor-
mował zarząd Towarzystwa św. Wojciecha we Fromborku o wydarzeniach we 
wschodniej części diecezji. Stwierdzał w nim, że duszpasterstwo wśród kato-
lików w powiatach stołupiańskim i piłkalskim powierzył ks. Josephowi Jusz-
kiewiczowi, Rosjaninowi z pochodzenia. Zamieszkał on w Bartschkehmen 
prawdopodobnie 4 października 1852 roku, a ordynariusz warmiński miano-
wał go kuratusem. Miał on zagwarantowane uposażenie o wartości 400 talarów 

2 W niniejszym artykule zachowano, najczęściej spotykany w polskojęzycznej literaturze przedmiotu, 
niemiecki zapis nazw miejscowości Bartschkehmen (Barczkiejmy) i Bilderweitschen (Budrewicze). 
Nie odstąpiono od tej reguły nawet w przypadku zmiany nazw miejscowości wprowadzonych przez 
władze hitlerowskie (od 1938 Bilderweitschen określano mianem Bilderweiten). 

3 P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, Braunsberg 1927, s. 39; por. Archiwum Archidiecezji 
Warmińskiej w Olsztynie (dalej: AAWO), Bilderweitschen 2b.

4 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 1, Studium 
prozopograficzne, Olsztyn 2004, s. 19.

5 P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 39; zob. także AAWO, AB II A 12 (1871), 
Konferenz Dekane in Frauenburg 10. August 1871. W Diasporaführer podano informację, że stację 
misyjną w Barschkehmen założono już w 1851 roku, zob. Diasporaführer, Paderborn 1937, s. 135. 
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rocznie6. Nominowanie samodzielnego duszpasterza w Bartschkehmen wiąza-
ło się z utworzeniem kuracji w tej miejscowości. Wymieniano ją w dokumenta-
cji diecezjalnej już w 1853 roku. Warto nadmienić, że włączono ją do dekanatu 
sambijskiego, który utworzono 15 stycznia 1852 roku. Obejmował on parafie 
znajdujące się na terenach Litwy Pruskiej7. 

Bezpośrednia bliskość granicy państwowej motywowała jednak władze die-
cezjalne do poszukiwania innego miejsca z zamiarem tworzenia infrastruktu-
ry parafialnej8. W liście z 10 lipca 1852 roku, adresowanym do władz diecezji 
warmińskiej, ks. Johannes Zabermann wspominał, że w tygodniu po uroczysto-
ści Narodzin św. Jana Chrzciciela (czyli po 24 czerwca) udzielono w Stołupia-
nach i Piłkałach 891 komunii św., a liczbę osób z tego rejonu przystępujących 
do sakramentów szacowano na 1200. Tylżycki proboszcz podjął również kwe-
stię budowy kościoła na tych terenach. Biskup warmiński Józef Ambroży Geritz 
w celu przeprowadzenia wizji lokalnej wysłał do Bilderweitschen swoich przed-
stawicieli: ks. Franza Krausego ze Świętej Lipki i ks. Franza Thiedigka z Ornety9. 
W czasie zgromadzenia, które miało miejsce 20 sierpnia 1852 roku, do Zarządu 
Kościelnego nowej placówki duszpasterskiej zostało wybranych trzech gospo-
darzy: Joseph Lisautzki z Bartschkehmen, Georg Prussat z Jodrinken i Joseph 
Balmus z Kosakweitschen. Zadecydowano, że każdy gospodarz przeznaczy 
2 talary na erygowanie systemu parafialnego, natomiast każdy pracownik 
dniówkowy, jak również służący – po 5 srebrnych groszy. Protokół zebrania zo-
stał doręczony biskupowi warmińskiemu10. 

Ks. Thiedigk, relacjonując sytuację na obszarze kuracji, skonstatował, że 
nowy duszpasterz ma dużo pracy. W celu odwiedzin chorych musiał pokonać 
odległość 2–5 mil. Wynajęty dom był ponadto za mały na potrzeby miejsco-
wych katolików, bowiem w nabożeństwach uczestniczyło niejednokrotnie 800–
1000 wiernych11. Ks. Juszkiewicz postanowił zatem przenieść jedną z kaplic 
z Królestwa Kongresowego i zwrócił się do ordynariusza warmińskiego z proś-
bą o pozwolenie. Biskup z pewnością wydał odpowiednią zgodę, skoro zde-
montowano obiekt, a następnie wzniesiono go ponownie na nowym miejscu 
w Bartschkehmen. Drewniana kaplica miała 47 stóp długości, 26 stóp szeroko-
ści i 8 stóp wysokości. Przedstawiciele miejscowej wspólnoty katolickiej wyrazili 
wdzięczność władzom diecezjalnym za duszpasterza i jednocześnie wystąpili 

6 AAWO, Bilderweitschen 2b; P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 39.
7 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 1, dz. cyt., 

s. 20, 36, 243.
8 P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 39.
9 Tamże; por. AAWO, Bilderweitschen 2b; zob. także A. Kopiczko, Rozwój Kościoła katolickiego…, 

dz. cyt., s. 106.
10 P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 39.
11 Tamże.
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z prośbą o przyznanie praw parafialnych. Niestety, w nocy 15/16 czerwca 1857 
roku pożar strawił obiekt sakralny12. Warto także wspomnieć, że dzięki pomocy 
Towarzystwa św. Wojciecha we Fromborku erygowano w Bartschkehmen kato-
licką szkołę. Liczba dzieci tej konfesji w wieku szkolnym miała wówczas wyno-
sić 92. W 1854 roku przeniesiono tę placówkę oświatową do Bilderweitschen13. 
Jej likwidacja przez władze państwowe nastąpiła 1 kwietnia 1876 roku14. 

Na prośbę katolików z Bartschkehmen biskup warmiński zezwolił na po-
nowne wybudowanie kaplicy, jednakże zastrzegł, że będzie ona jedynie filią. Po-
lecił równocześnie, aby duszpasterz zamieszkał w Bilderweitschen. W dniach, 
kiedy w Bartschkehmen przypadałyby nabożeństwa, miejscowych katolików 
zobowiązano do zapewnienia mu nieodpłatnego transportu15. Nie wiadomo 
jednak, czy zrealizowano te plany. Podczas poszukiwania odpowiedniej parceli 
pod budowę kościoła zdecydowano się na Bilderweitschen, chociaż w pobliżu 
znajdowały się Stołupiany, mające prawa miejskie. Liczba katolików w tym mie-
ście wynosiła jednak 14, a w odległości jednej mili od niego – 965. W promieniu 
jednej mili od Bilderweitschen mieszkało natomiast 492 katolików, ale w dalszej 
odległości – aż 70216. Biskup warmiński Józef Ambroży Geritz powierzył opie-
kę pastoralną nad opisywaną kuracją ks. Augustowi Schwarkowi z Tylży, który 
otrzymał nominację na kuratusa w 1858 roku17. 

Priorytetowym zadaniem stojącym przed duszpasterzem z Bilderweitschen 
była budowa własnej świątyni. Rok później, a zatem do czasu jego nominacji 
na administratora w Kłajpedzie, zdołano zebrać na ten cel ok. 4 tys. talarów. 
Jego następcą został ks. Heinrich Ludwig Stankewitz, który starał się o pozwo-
lenie na budowę kościoła. Obawiano się, że negatywne relacje interkonfesyjne 
z ewangelikami zaprzepaszczą szansę na realizację inwestycji. Kuratus żalił się, 
że miejscowy luterański proboszcz ks. Johann Eduard Fuchs nakłonił okolicz-
nych właścicieli ziemskich do wystosowania protestu przeciwko budowie kato-
lickiej świątyni. Przyczyną niezadowolenia miało być zbyt bliskie usytuowanie 
przyszłej budowli, w której nabożeństwa zakłócałyby przebieg ewangelickiej 
liturgii. Ostatecznie w 1860 roku wzniesiono murowany kościół z czerwonej 
cegły, na planie prostokąta, nakryty dachem dwuspadowym, z wyodrębnionym 
prezbiterium zwieńczonym absydą, flankowaną niewielkimi pomieszczeniami 
12 Tamże, s. 39–40; por. AAWO, Bilderweitschen 2b; A. Kopiczko, Rozwój Kościoła katolickiego…, dz. 

cyt., s. 106.
13 Por. P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 40.
14 Archiwum Zarządu Generalnego Stowarzyszenia św. Bonifacego w Paderborn (dalej: Arch. 

Paderborn), Teczka: Bilderweitschen, k. 23v; por. Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (15 
grudnia 1879). 

15 P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 40.
16 Tamże.
17 Tamże; A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 2, 

Słownik, Olsztyn 2003, s. 261.
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na planie kwadratu (zakrystie). W 1895 roku podano jego wymiary: długość 
– 59 stóp, szerokość – 38 stóp oraz wysokość – 24 stopy. Absyda zaś liczyła 
10 stóp długości i 17 stóp szerokości18. Poświęcenie miało miejsce w dziewięt-
nastą niedzielę po Zielonych Świątkach 1860 roku, a konsekracja 24 sierpnia 
1862 roku. Nadano mu wezwanie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny. Uroczystości konsekracyjnej przewodniczył biskup pomocniczy diece-
zji warmińskiej Antoni Frenzel19. Pod koniec lat dwudziestych XX wieku w ko-
ściele znajdowało się 36 ławek, a liczbę miejsc siedzących określano na 20620. 

W 1877 roku odnotowano, że dwa razy w roku sprawowano katolickie na-
bożeństwa w miejscowości Wisborienen, która znajdowała się 4 mile od Bil-
derweitschen. Wynajmowano w tym celu odpowiedni lokal. Koszty związane 
z posługą duszpasterza w tej miejscowości pokrywało Stowarzyszenie św. Bo-
nifacego i Wojciecha we Fromborku, przekazując na ten cel 66 marek rocznie21.

W 1888 roku dziekan dekanatu litewskiego ks. Johann Zabermann suge-
rował przeniesienie kościoła z Bilderweitschen do Stołupian. Katolicy z Ejd-
kun mieliby możliwość dotarcia koleją do tego miasta w ciągu 10 minut. Warto 
dodać, że proboszcz kilka razy w roku sprawował nabożeństwa w języku nie-
mieckim dla wojska stacjonującego w Stołupianach, w tamtejszej stołówce żoł-
nierskiej. Brali w nich udział również miejscowi urzędnicy. Koszty rozbiórki 
dotychczasowej świątyni i wzniesienia jej na nowym miejscu nie byłyby zbyt 
wysokie. Zresztą już za czasów bpa Geritza magistrat w Stołupianach oferował 
nieodpłatnie działkę pod budowę obiektu sakralnego, jednak ordynariusz zade-
cydował, że kościół zostanie wzniesiony w Bilderweitschen22. W październiku 
1889 roku liczba katolickich żołnierzy miała jednak zostać zredukowana z 15 
do 5. Nie dysponowano informacjami dotyczącymi ewentualnego skoszarowa-
nia nowych. Podjęto zatem decyzję o porzuceniu planów przeniesienia kościo-
ła z Bilderweitschen. Należy podkreślić, że w Stołupianach przebywało jedynie 
czterech katolików, którzy bez większych przeszkód mogli dotrzeć do Bilder-
wietschen, ponieważ w tym czasie budowano nową szosę. Na dodatek radca 
budowlany Reichel wyrażał opinię, że podczas dekonstrukcji dotychczasowej 
świątyni utracono by wiele materiału, a rekonstrukcja i koszty transportu rów-

18 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht vom Jahre 1895; por. AAWO, 
Bilderweitschen 2b; M. Jodkowski, Budownictwo sakralne diecezji warmińskiej w latach 1821–
1945, Olsztyn 2011, s. 49. 

19 P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 40; „Ermländisches Kirchenblatt” 1937, 
nr 31, s. 407; A. Kopiczko, Rozwój Kościoła katolickiego…, dz. cyt., s. 106.

20 AAWO, AB I Q 7, Bilderweistchen 1928. 
21 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, k. 23. 
22 AAWO, AB IV 26, Bericht über die im Jahre 1888 abgehalten Revision des Dekanats Litthauen. 

Szerzej na temat planów przeniesienia placówki duszpasterskiej do Stołupian za czasów bpa Geritza 
zob. AAWO, Bilderweitschen 2b. 
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nałyby się wzniesieniu nowego obiektu. Poza tym ośmiu gospodarzy ze Stołu-
pian nie zagwarantowałoby transportu tego materiału23. 

Placówka duszpasterska w Bilderweitschen otrzymała pełne prawa parafial-
ne 5 lutego 1896 roku. Decyzję tę zaaprobowały władze państwowe, o czym 
poinformowano pismem z 5 grudnia 1897 roku24. Warto wspomnieć, że w prze-
szłości zabiegano o nie wielokrotnie. Ks. kuratus Carl Thiedmann zwracał się 
w tej sprawie do biskupa warmińskiego już 17 marca 1863 roku, prośbę po-
nowiono też 14 lutego 1865 roku25. Biskup warmiński wydał dekret erygujący 
parafię misyjną w Bilderweitschen już 25 czerwca 1870 roku26, jednak według 
przepisów prawa państwowego nadal nie miała ona pełni praw parafialnych. 
W 1926 roku podano informację, że na obszarze opisywanej parafii znajduje 
się ok. 660 miejscowości. Odległość do najdalej wysuniętego jej krańca wyno-
siła 6,5 mili27. 

W 1878 roku wymalowano absydę kościoła, wyremontowano wieżę oraz 
ufundowano nową puszkę na komunikanty28. Rok później informowano, że 
mieszkanie duszpasterza oraz drewniane budynki gospodarcze znajdują się 
w opłakanym stanie technicznym. W podobny sposób opisywano dawny, drew-
niany budynek szkolny, który przed adaptacją na cele edukacyjne był zagrodą 
chłopską29. W 1886 roku piorun uderzył w wieżę kościoła i uszkodził ją. Kosz-
ty reparacji zostały pokryte przez towarzystwo ubezpieczeń od ognia30. W 1888 
roku warunki lokalowe kuratusa nie uległy zmianie. Drewniana stajnia oraz sto-
doła wymagały prac naprawczych31. Na dodatek w kościele panowała wilgoć. 
W protokole powizytacyjnym sugerowano drenaż wokół jego fundamentów32. 
W tym okresie ks. Franz Neumann wybudował w Bilderweitschen nową pleba-
nię33. W 1895 roku znajdowała się ona w dobrym stanie34. Najprawdopodobniej 
na przełomie XIX i XX wieku przeprowadzono remont dachu kościoła. Napra-
wy wymagał także szczyt zachodni dzwonnicy oraz dach łupkowy nad absy-

23 AAWO, AB IV 26, Bericht über die im Jahre 1889 abgehalten Revision des Dekanats Litthauen. 
24 Urkunde über die Erhebung der bisherigen Missionspfarrei Bilderweitschen zu einer vollständigen 

katholischen Pfarrgemeinde, „Pastoralblatt für die Diözese Ermland” 1898, nr 1, s. 3–5; por. Arch. 
Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht vom Jahre 1902; Missionsbericht 1932; A. Kopiczko, 
Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 1, dz. cyt., s. 23; tenże, Rozwój 
Kościoła katolickiego…, dz. cyt., s. 106; P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 40.

25 AAWO, AB II A 12 (1865). 
26 Urkunde über die Erhebung der bisherigen Missionspfarrei Bilderweitschen…, dz. cyt., s. 3. 
27 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1926.
28 AAWO, AB IV 26 (Tilsit, den 27 X 1878). 
29 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (15 grudnia 1879).
30 AAWO, AB IV 26 (Tilsit, den 8 IX 1886). 
31 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht v. J. 1888.
32 AAWO, AB IV 26, Bericht über die im Jahre 1889 abgehalten Revision des Dekanats Litthauen.
33 P. Romahn, Die Diaspora der Diözese Ermland, dz. cyt., s. 40.
34 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht vom Jahre 1895.
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dą35. Koszty tych prac szacowano jednak na ok. 800 marek, z czego 500 marek 
miała stanowić opłata za rusztowanie. W kasie kościelnej znajdowało się mało 
pieniędzy z uwagi na wytyczenie nowego cmentarza wraz z ogrodzeniem. In-
westycję planowano zatem przeprowadzić w 1903 roku36, jednak nie zdołano jej 
zrealizować przynajmniej do 1904 roku37 Przed I wojną światową dziekan deka-
natu litewskiego sugerował wykonanie prac budowlanych w opisywanej parafii 
na dość dużą skalę. Nie wiadomo, czy chodziło o budowę kaplicy w Szylenach 
(Schillehnen), czy też o inną inwestycję. Jego projekt wzbudził jednak irytację 
proboszcza z Bilderweitschen, ks. Josepha Nadolnego. W liście z 26 sierpnia 
1913 roku adresowanym do Kurii Biskupiej we Fromborku duszpasterz skon-
centrował się na domniemanym przekroczeniu kompetencji przez dziekana38. 

W czasie I wojny światowej, wskutek walk, które dwukrotnie przetoczyły się 
przez Bilderweitschen (w sierpniu i listopadzie 1914 roku), uszkodzeniu uległy 
kościół, plebania i budynki gospodarcze. Bezpowrotnie utracono także doku-
mentację parafialną39. Podczas plądrowania wsi przez rosyjskich żołnierzy nie-
mal cały inwentarz proboszcza został zrabowany. Zarekwirowano jedyną jego 
krowę, trzy świnie, prawie wszystkie kury, a konia zastrzelono. Zabrano trzy 
wozy, 10 korców owsa, a także niewymłócony owies i siano. Całkowicie splą-
drowano jadalnię i piwnicę; bieliznę i ubrania załadowano na wozy i wywie-
ziono. Proboszcz w tym czasie ratował się ucieczką do Tylży40. Po bitwie nad 
jeziorami mazurskimi (1914) powrócił wraz z częścią parafian do Bilderweit-
schen, jednak po kilku tygodniach ponowne zagrożenie zmusiło mieszkańców 
do ucieczki. Sporo członków wspólnoty katolickiej znalazło wówczas schronie-
nie w Braniewie. Proboszcz natomiast opuścił swoją parafię dopiero po komuni-
kacie dowódcy wojsk niemieckich nakazującym ewakuację miejscowości. Przez 
trzy poprzedzające dni duszpasterz nie zdejmował ubrania, bowiem wcześniej 
podczas jego krótkiej nieobecności na plebanii ukradziono mu zimową kurtkę 
i futro. Zaopatrzony wyłącznie w niezbędne rzeczy udał się wraz z pozostałymi 

35 AAWO, AB IV 26, Bericht über die Visitation im Dekanate Litthauen im Jahre 1901. 
36 AAWO, AB IV 26, List Otto Hinzmanna do Kurii Biskupiej we Fromborku (Bilderweitschen, den 

12 VIII 1902). 
37 Por. AAWO, AB IV 26, Bericht über die Visitation des Dekanats Litthauen im Jahre 1903; Die 

Visitation im Dekanate Lithauen im Jahre 1904. 
38 AAWO, AB II A 16 (1913), Pismo ks. Josepha Nadolnego do Kurii Biskupiej we Fromborku 

(Bilderweitschen, den 26 VIII 1913) i odpowiedź (Frauenburg, 4 IX 1913); M. Jodkowski, 
Budownictwo sakralne diecezji warmińskiej…, dz. cyt., s. 159–160. 

39 AAWO, AB 279, Visitationsbericht über das Dekanat Litauen im Jahre 1916; Arch. Paderborn, 
Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1916; Kriegssturm um Ermlands Kirchen. Erinnerungen 
an die Augusttage 1914, „Ermländisches Kirchenblatt” 1939, nr 32, s. 427; zob. także AAWO, AB 
279 (Memel, 28 grudnia 1914). 

40 Aus der Russenzeit in Ostpreussen, „Bonifatiusblatt” 1915, nr 7, s. 210.
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członkami parafii w Dzień Zaduszny do Tylży. Warto wspomnieć, że wieś Bil-
derweitschen została niemal całkowicie zniszczona41.

W latach 1916–1918 odbudowano plebanię oraz naprawiono uszkodzenia 
kościoła parafialnego. W 1921 roku w kościele nie zainstalowano jeszcze orga-
nów. Trzy lata później zgłaszano potrzebę przeprowadzenia prac malarskich 
przy świątyni; ponadto brakowało dzwonów, drogi krzyżowej, świeczników 
oraz innych utensyliów, jak żyrandole, lampy ścienne, latarnie procesyjne oraz 
lavabo42. W 1925 roku na rzecz kościoła w Bilderweitschen zostały przekaza-
ne za pośrednictwem Stowarzyszenia św. Bonifacego w Paderborn stacje drogi 
krzyżowej43. Trudnym doświadczeniem dla opisywanej parafii był pożar, któ-
ry 21 grudnia 1927 roku strawił budynki gospodarcze użytkowane przez pro-
boszcza (stodoła i stajnia). Odbudowa pochłonęła oszczędności gromadzone 
zarówno w kasie kościelnej, jak i prywatne fundusze duszpasterza44. 

W 1928 roku zgłaszano konieczność remontu dzwonnicy. Ostatecznie rusz-
towanie wzniesiono dopiero w 1932 roku. Stwierdzono wówczas znaczne ubytki 
świątyni: niemal całkowicie skruszał hełm wieży oraz mur na wysokość metra. 
Uszkodzenia były widoczne także na dachu obiektu. Kosztorys planowanych 
remontów opiewał na 800 marek. Ponadto sygnalizowano potrzebę przepro-
wadzenia prac malarskich we wnętrzu kościoła. Fundusze, które zgromadzo-
no na ten cel, straciły wartość wskutek wcześniejszej inflacji. Koszty malarskie 
szacowano na 5 tys. marek45. Zimą 1932/1933 za pośrednictwem Stowarzysze-
nia św. Bonifacego w Paderborn przekazano na remont dzwonnicy w Bilder-
weitschen 600 marek46. Prace malarskie zaś przeprowadzono prawdopodobnie 
w 1938 roku47. 

W 1939 roku proboszcz z Bilderweitschen zgłaszał potrzebę budowy ga-
rażu przeznaczonego na samochód, bowiem dotychczas stał on zaparkowany 
w drewnianej szopie. Zgodnie z wytycznymi policji taki obiekt miał być od-
powiednio zaprojektowany, z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa (m.in. 
przepisy przeciwpożarowe). Adaptacja stajni na ten cel kosztowałaby 429,87 
marek. Poza tym noszono się z zamiarem budowy nowej toalety. Warunki sa-
nitarne dotychczasowej pozostawiały wiele do życzenia. Nowy ustęp planowa-
no wznieść przy tylnej ścianie stajni. Proboszcz, kierując prośbę o zapomogę do 
diecezjalnego komitetu Stowarzyszenia św. Bonifacego i Wojciecha we From-
borku, nadmienił ponadto, że zainstalowanie kanalizacji na plebanii, co w przy-
41 Tamże, s. 210–211.
42 AAWO, AB 279, Visitationsbericht 1921; Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (30 maja 1924).
43 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (10 października 1925). 
44 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (20 kwietnia 1929). 
45 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (17 września 1932).
46 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (26 listopada 1932); (9 marca 1933).
47 Por. „Ermländisches Kirchenblatt” 1937, nr 31, s. 407. 
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szłości mogło być wzięte pod uwagę, nie negowało zasadności funkcjonowania 
zewnętrznego ustępu, ponieważ korzystali z niego uczestnicy kościelnych na-
bożeństw. Inwestycja opiewała na 897,48 marek. Nie dysponowano wówczas 
oszczędnościami w kasie kościelnej, ponieważ nie spłacono jeszcze długu za 
wymalowanie i elektryfikację kościoła. Latem 1939 roku komitet diecezjalny 
fromborskiego Stowarzyszenia przekazał na ten cel 300 marek, zaś zarząd ge-
neralny w Paderborn – 400 marek48. Prawdopodobnie po raz ostatni zapomo-
gę z tej organizacji na rzecz parafii w Bilderweitschen ofiarowano w 1942 roku. 
1500 marek przeznaczono wówczas na spłatę zadłużenia parafii49. 

W XIX i pierwszej połowie XX wieku w Bartschkehmen i Bilderweistchen 
pracowali następujący duszpasterze, pełniący urząd kuratusa, komendariusza 
bądź proboszcza: Joseph Juszkiewicz (od 1852), August Schwark (od 1858), He-
inrich Ludwig Stankiewitz (od 1858), Carl Thiedmann (od 1862), Franz Schulz 
(od 1869), Franz Neumann (od 1889), Otto Hinzmann (od 1896), Joseph Na-
dolny (od 1911), Bruno Weski (od 1922 ), Leo Olszewski (od 1936) i Alois Ste-
inki (od 1938)50. 

1.1. Szyleny 
W 1910 roku na łamach „Adalbertusblatt” podano informację, że w Szyle-

nach (Schillehnen) i okolicy mieszka ok. 500 katolików. Opiekę pastoralną nad 
nimi sprawowali duszpasterze z Bilderweitschen i Riedelsbergu, którzy dwa 
razy w roku celebrowali w Szylenach nabożeństwa. Częstsze przyjazdy kato-
lickich księży utrudniały warunki lokalowe (właściciele domu, w którym spra-
wowano liturgię, użyczali go wyłącznie dwa razy w roku) oraz odległości do 
pozostałych placówek duszpasterskich (ok. 30 km od Bilderweitschen i ok. 40 
km od Riedelsbergu). Od 1911 roku zaczęto dojeżdżać do tej miejscowości kole-
ją. Sporadyczna możliwość uczestnictwa w życiu sakramentalnym przekładała 
się jednak na obojętność religijną miejscowej ludności. Zawieranie małżeństw 
mieszanych czy też formacja religijna dzieci we wspólnotach ewangelickich 
nie należały do rzadkości. Postanowiono zatem wybudować w Szylenach ka-
plicę51. Na pozwolenie władz państwowych czekano dziewięć miesięcy52. Proś-
by o wsparcie materialne inwestycji umieszczano m.in. w prasie53. Ostatecznie 

48 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (12 maja 1939).
49 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (13 stycznia 1942).
50 A. Kopiczko, Katalog duchowieństwa katolickiego w diecezji warmińskiej (do 1945 roku), Olsztyn 2003, s. 10. 
51 AAWO, AB 279, Bericht über die Visitation des Dekanats Litauen durch den Dekan Januskowski 

im Jahre 1911; O. Hinzmann, Herzliche Bitte um milde Gaben zum Bau einer Kirche in Schillehnen, 
„Adalbertusblatt” 1910, nr 49, s. 195–196; zob. także J. Nadolny, Schillehnen, „Adalbertusblatt” 
1913, nr 7, s. 28; Nadolny – ein Diasporapfarrer, „Ermländisches Kirchenblatt”, 1938, nr 34, s. 485. 

52 J. Nadolny, Schillehnen, dz. cyt., s. 164. 
53 Zob. „Gazeta Olsztyńska” z 22 kwietnia 1911; 20 kwietnia 1912; M. Jodkowski, Budownictwo sakralne 
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zainicjowano jej budowę przed rozpoczęciem I wojny światowej. Po wylaniu 
fundamentów, z powodu braku funduszy oraz toczących się walk przerwano 
inwestycję. Na dodatek robotnicy zatrudnieni przy pracach budowlanych zo-
stali powołani do służby wojskowej. Wyzwolenie terenów nadgranicznych spod 
okupacji rosyjskiej nastąpiło dopiero latem 1915 roku. Wznowienie budowy 
nie było jednak możliwe z przyczyn materialnych. Ponadto firma realizująca 
inwestycję została rozwiązana na początku 1916 roku. Poszukiwania kolejnej 
przeciągnęły się do jesieni tegoż roku, a żądania finansowe nowego przedsię-
biorcy okazały się dość wygórowane. Warto wspomnieć, że w 1916 roku w Szy-
lenach i okolicach miało mieszkać ok. 900 katolików. Brakowało wówczas na 
dalsze etapy inwestycji ok. 24 tys. marek54. Zarząd Generalny Stowarzyszenia 
św. Bonifacego w Paderborn przekazał na ten cel 5 czerwca 1916 roku i 24 lipca 
1918 roku po 1 tys. marek55. W październiku 1917 roku prac budowlanych na-
dal jednak nie kontynuowano56. Ostatecznie w 1919 roku zakończono budowę 
kaplicy, którą poświęcono św. Michałowi Archaniołowi. Znajdowało się w niej 
100 miejsc siedzących i 200 stojących. Z kaplicą zespolono także mieszkanie 
dla przyszłego duszpasterza. Składało się ono z ośmiu pomieszczeń. Z powo-
du niewystarczającego uposażenia nie można było nominować samodzielnego 
duszpasterza, dlatego podzielono je na trzy części, jeden pokój rezerwując dla 
proboszcza z Bilderweitschen. W 1924 roku brakowało jeszcze stajni, stodoły, 
ogrodu, zaś w kaplicy – drogi krzyżowej, świeczników, wiecznej lampki, fishar-
monii, wyposażenia zakrystii, lavabo oraz dzwonu. Nie przeprowadzono w niej 
do tego czasu prac malarskich. W comiesięcznych nabożeństwach uczestniczy-
ło przeciętnie 120 wiernych; do komunii św. przystępowało 40–45 osób. Na 
zakończenie 1923 roku stan kasy kościelnej wynosił 27 marek57. W maju 1930 
roku zamieszkał w tej miejscowości ks. kuratus Alois Schmauch, któremu po-
wierzono opiekę pastoralną nad katolikami w powiecie piłkalskim58. 

1.2. Stołupiany
Do wybuchu I wojny światowej katolicy ze Stołupian mieli możliwość uczest-

niczenia w comiesięcznych nabożeństwach sprawowanych dla wojska w kaplicy 
miejscowego garnizonu. Po zakończeniu działań militarnych proboszcz z Bil-

diecezji warmińskiej…, dz. cyt., s. 277.
54 AAWO, AB 279, Visitationsbericht über das Dekanat Litauen im Jahre 1916; Arch. Paderborn, 

Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1916 (6 maja 1916); (23 czerwca 1918); zob. także 
Schillehnen (Diözese Ermland), „Bonifatiusblatt” 1912, nr 3, s. 41–42. 

55 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (6 maja 1916); (23 czerwca 1918). 
56 AAWO, AB 279, Visitationsbericht 1917 (Memel, 10 października 1917). 
57 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (30 maja 1924); Arch. Paderborn, Teczka: Schillehnen 

(2 maja 1929); zob. także „Ermländisches Kirchenblatt” 1936, nr 39, s. 635.
58 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (17 września 1932).
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derweitschen ponownie rozpoczął celebrowanie Mszy św. dla żołnierzy. Ich 
uczestnictwo w liturgii nie było jednak zadowalające, wzrastała natomiast licz-
ba wiernych spośród ludności cywilnej, którzy brali udział w nabożeństwach. 
Od 1 kwietnia 1920 roku uniemożliwiono wspólnocie katolickiej korzystanie 
z dotychczasowego pomieszczenia przeznaczonego na cele kultu. Wskutek in-
terwencji jednego z radnych Stołupian udostępniono jej jedną z sal miejscowej 
szkoły. Po pierwszym nabożeństwie niezadowolenie okolicznej ludności było 
na tyle dotkliwe, że postanowiono urządzić własną kaplicę. Po dość długich po-
szukiwaniach zdecydowano się na adaptację magazynu w dawnym browarze. 
Przeprowadzono prace remontowo-budowlane o dość dużym zakresie. Prze-
budowa pomieszczenia musiała się opłacać, chociaż wydzierżawiono je jedy-
nie na 20 lat. Miejscowa wspólnota zgromadziła na ten cel ok. 6 tys. marek, na 
kolejnych 5 tys. marek zaciągnięto kredyt. W 1921 roku proboszcz z Bilderwe-
itschen zwracał się z prośbą do Zarządu Generalnego Stowarzyszenia św. Boni-
facego w Paderborn o pomoc w niwelowaniu zadłużenia. W marcu tegoż roku 
otrzymano z tego źródła 1 tys. marek59. 

Do umowy dotyczącej dzierżawy pomieszczenia adoptowanego na cele kul-
tu dołączono jednak aneks, w którym zagwarantowano dotychczasowemu wła-
ścicielowi możliwość jej wypowiedzenia. Wydzierżawiający skorzystał z niej 
i zażądał eksmisji wspólnoty katolickiej. Po wielomiesięcznym procesie, któ-
ry mógł zakończyć się na jej niekorzyść, zobowiązano się do 1 września 1924 
roku opuścić pomieszczenie. Właściciela obiektu obarczono jednak kosztami 
procesu oraz zobligowano do przekazania katolikom 2 tys. marek, najprawdo-
podobniej w ramach rekompensaty. Ta suma miała stanowić kapitał budowy 
nowej, własnej kaplicy. Wynajem lokalu bądź sali szkolnej wobec rozwijające-
go się w tym mieście duszpasterstwa nie był właściwym rozwiązaniem. Biskup 
warmiński 17 maja 1924 roku zaaprobował ideę budowy obiektu sakralnego. 
Zakup działki pod przyszłą świątynię oraz prace budowlane szacowano na ok. 
15 tys. marek. Warto nadmienić, że w 1924 roku na Mszach św. celebrowanych 
w tym mieście dwa razy w miesiącu brało udział przeciętnie 75 wiernych; sie-
dem osób przystępowało do komunii św.60. 

Kaplicę pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stołupianach wzniesio-
no w latach 1928–1929. Jej poświęcenie miało miejsce w 1929 roku. Wydatki 
związane z inwestycją wynosiły 10 tys. marek za parcelę oraz 68 tys. marek za 
wybudowanie obiektu sakralnego61. Tego samego roku Zarząd Generalny Sto-
59 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (8 marca 1921); zob. także Nadolny – ein Diasporapfarrer, 

dz. cyt., s. 485. 
60 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (30 maja 1924); Arch. Paderborn, Teczka: Stallupönen, 

An die Bonifatius-Druckerei Paderborn. 
61 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (17 września 1932); Bittgesuch der Kath. Pfarrgemeinde 

Bilderweitschen um Tilgung der Restschuld bei der Herz-Jesu-Kapelle Stallupönen O/Pr. März 
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warzyszenia św. Bonifacego w Paderborn przekazał na rzecz pokrycia długu 
wspólnoty katolickiej w Stołupianach 1600 marek62. Kilkaset marek ofiarował 
komitet diecezjalny Stowarzyszenia św. Bonifacego i Wojciecha we Frombor-
ku. W 1932 roku do spłaty pozostawała jeszcze pożyczka zaciągnięta w „Erm-
ländische Zeitung”, bezprocentowa, o wartości 4 tys. marek, oraz uzyskana od 
władz miejskich Stołupian, oprocentowana na 2%, opiewająca na 1001,29 ma-
rek63. Z zapomogi otrzymanej ponownie z Zarządu Generalnego Stowarzy-
szenia św. Bonifacego w Paderborn 800 marek przekazano na dalszą redukcję 
zadłużenia. Również władze państwowe w styczniu 1933 roku ofiarowały na ten 
cel zapomogę o wartości 1200 marek. Dług z powodu budowy opisywanej ka-
plicy wynosił w marcu 1933 roku jedynie 3 tys. marek. Zimą 1933/1934 roku 
zarząd generalny wspomnianego stowarzyszenia przyznał parafii w Bilderweit- 
schen dodatkowe 1700 marek na spłatę zobowiązań finansowych64. Następny 
1 tys. marek przekazano z tego źródła w 1939 roku65. 

2. Ludność katolicka

W 1877 roku odnotowano w Bilderweitschen 56 katolików66. Liczba rodzin 
katolickich na obszarze kuracji wynosiła 3267. W 1879 roku na jej terenie miesz-
kało 868 katolików (w tym w Bilderweitschen – 54). Żyli oni w rozproszeniu, 
w 88 miejscowościach. Odnotowano 28 katolickich rodzin oraz 74 dzieci w wie-
ku szkolnym. Największa liczba rodzin tej konfesji, żyjących w skupisku, wyno-
siła 5. Katolicy trudnili się pracą w gospodarstwach rolnych jako gospodarze 
bądź wyrobnicy. Warto nadmienić, że całkowita liczba ludności w miejscowo-
ści Bilderweitschen wynosiła wówczas 348. Od czasu ustanowienia opisywanej 
kuracji zmalała liczba małżeństw mieszanych oraz apostatów. 20–30 lat przed 
jej erygowaniem wiarę katolicką porzuciło jedynie 40–50 osób. Ten pozytywny 
bilans wynikał z uczestnictwa miejscowych katolików w życiu religijnym w pa-
rafiach poza granicami Królestwa Prus68. 

Już w tzw. sprawozdaniu misyjnym z 1879 roku informowano, że nabożeń-
stwa katolickie są sprawowane dwa razy w roku w oddalonych 4 mile od Bil-
derweitschen Szylenach. W tej okolicy ludność posługiwała się przeważnie 

1933; por. „Ermländisches Kirchenblatt” 1937, nr 51, s. 692.
62 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (3 grudnia 1929). 
63 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (17 września 1932).
64 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Bittgesuch der Kath. Pfarrgemeinde Bilderweitschen 

um Tilgung der Restschuld bei der Herz-Jesu-Kapelle Stallupönen O/Pr. März 1933.
65 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (26 maja 1939).
66 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, k. 24.
67 Tamże.
68 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (15 grudnia 1879).
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językiem litewskim. Od dłuższego czasu obserwowano również migrację z Ro-
sji w rejony Szylen wielu młodych, litewskojęzycznych ludzi chcących uniknąć 
poboru do służby wojskowej. Według spisu wiernych przyjmujących komunię 
św., odnotowano na tym obszarze 36 małżeństw mieszanych wyznaniowo oraz 
6 katolickich. Do spowiedzi wielkanocnej przystąpiło 252 wiernych. Należy 
przypuszczać, że miejscowi katolicy reprezentowali uboższą część społeczeń-
stwa; najmowali się przeważnie do pracy w gospodarstwach rolnych69.

Niespełna milę dzieliło Bilderweitschen od Ejdkun, które należały do dość 
ważnych nadgranicznych miejscowości w Prusach Wschodnich ze względu 
na dużą przepustowość stacji kolejowej. W 1879 roku odnotowano w niej 16 
dzieci katolickich w wieku szkolnym, wywodzących się przeważnie z rodzin 
urzędników zatrudnionych na kolei. Miejscowa szkoła publiczna miała cztery 
klasy. Niestety, spośród pracujących w niej nauczycieli żaden nie był katolikiem. 
Duszpasterz z Bilderweitschen zgłaszał postulat, aby w Ejdkunach wprowadzić 
katolickie nabożeństwa oraz zatrudnić w tamtejszej placówce oświatowej kato-
lickiego nauczyciela70. 

W 1883 roku opisywana kuracja liczyła 651 katolików (z czego 55 w Bilder-
weitschen). Katolickich rodzin mieszkających na stałe było 26. Kolejnego roku 
liczba mieszkańców Bilderweitschen wynosiła 348. Zgłoszono w tym czasie 
55 katolickich dzieci w wieku szkolnym (w tym 6 z Bilderweitschen). Wszyscy 
uczestniczyli w zajęciach protestanckich szkół71. Wskutek deportacji ludności, 
która nie mogła wylegitymować się obywatelstwem pruskim, w 1885 roku wy-
dalono z obszaru kuracji do zaboru rosyjskiego ponad 200 osób (w tym ponad 
60 rodzin)72. W 1888 roku liczba mieszkańców na obszarze kuracji wynosiła 
41 461 (z czego 293 w Bilderweitschen). Do opisywanej wspólnoty katolickiej 
należały 534 osoby (w tym 54 z Bilderweitschen). Odnotowano 27 katolic-
kich rodzin mieszkających na stałe na terenie kuracji. Do protestanckich szkół 
uczęszczało 46 katolickich dzieci (w tym 18 z Bilderweitschen)73.

W 1895 roku na obszarze kuracji mieszkało ok. 906 katolików (z czego 56 
w Bilderweitschen). Katolickich dzieci objętych obowiązkiem nauczania było 
wówczas 62 (w tym 8 z Bilderweitschen). W tym czasie nadal sprawowano dwa 
razy do roku nabożeństwa w Szylenach. Liczbę katolików z tych terenów ku-
ratus szacował na ok. 30074. W 1902 roku na terenie parafii Bilderweitschen 
mieszkało 83  859 osób różnych wyznań i religii (w tym 274 w Bilderweit-
69 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (15 grudnia 1879).
70 Tamże. W 1932 roku mieszkało w Ejdkunach 225 katolików; zob. Arch. Paderborn, Teczka: 

Bilderweitschen, Missionsbericht 1932.
71 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, k. 25.
72 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht v. J. 1888.
73 Tamże. 
74 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht vom Jahre 1895. 
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schen). Liczba katolików wynosiła 979 (w tym 56 w Bilerweitschen). Katolic-
kich dzieci w wieku szkolnym odnotowano 80 (z czego 14 w Bilderweitschen). 
Miejscowy duszpasterz uważał, że ok. 20 z nich nie uczestniczyło w katolic-
kich lekcjach religii75. W 1916 roku parafia liczyła ok. 1500 wiernych (z czego 
24 w Bilderweitschen). Zgłoszono wówczas 6 dzieci z Bilderweitschen w wieku 
szkolnym76. Z kolei w 1923 roku liczba parafian wzrosła do ok. 1800. Niekato-
lików było w tym czasie ok. 85 tys.77. W 1924 roku ks. proboszcz Bruno Weski 
udzielał lekcji religii następującej liczbie uczniów: w Bilderweitschen – 7 (czte-
ry razy w tygodniu), w Ejdkunach – 24 (raz w tygodniu; latem dojeżdżał rowe-
rem, a zimą przemierzał drogę pieszo), w Stołupianach – 19 (latem dwa razy 
w tygodniu, zimą zaś dwa razy w miesiącu) oraz w Bartschkehmen – 9 (latem 
raz w tygodniu, natomiast zimą raz w miesiącu). Z katechezy mogły korzystać 
również dzieci w Szylenach i Piłkałach, przy okazji comiesięcznego nabożeń-
stwa78. W 1926 roku na terenie parafii mieszkało na stałe ok. 1 tys. katolików, 
pobyt czasowy deklarowało ok. 30079. W 1929 roku szacowana przez probosz-
cza liczba katolików mieszkających na stałe w parafii wynosiła nadal ok. 1 tys., 
a robotników sezonowych – ok. 2 tys. Byli to Litwini80. Po trzech latach do opi-
sywanej parafii należało ok. 640 katolików (z czego 40 w Bilderweitschen). Oko-
ło 180 osób tej konfesji przebywało w niej tymczasowo. Do niekatolickich szkół 
uczęszczało w tym czasie 153 katolików (w tym 18 z Bilderweitschen). Oko-
ło 70 dzieci nie brało udziału w katolickiej katechezie. Na uczelniach wyższych 
kształciło się 6 parafian81.

W połowie lat trzydziestych XX wieku w parafii Bilderweitschen mieszkało 
ok. 700 katolików (z czego 50 w Bilderweitschen). Na terenie parafii przebywało 
ponadto ok. 121 katolików w ramach obowiązkowych obozów pracy, które kul-
tywowano w hitlerowskich Niemczech. Kolejnych 140 katolików skierowano 
do pomocy w majątkach rolnych. Akcja ta obejmowała również osoby niepeł-
noletnie. W opisywanej parafii przebywało wówczas 20 dzieci. Troje parafian 
studiowało w uczelniach wyższych82. Rok przed wybuchem II wojny światowej 
liczba katolików w Bilderweitschen wynosiła 45, a w pozostałych miejscowo-

75 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht vom Jahre 1902.
76 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1916.
77 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1923.
78 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (30 maja 1924). Dzieci przygotowujące się do przyjęcia 

I Komunii św., które mieszkały do 12 km od kościoła parafialnego, uczestniczyły w cotygodniowej 
katechezie w Bilderweitschen; dzieci spoza tego obszaru brały udział w pięcio–sześciotygodniowym 
turnusie, mieszkając w domu parafialnym; zob. Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (30 maja 
1924). 

79 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1926.
80 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1929.
81 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1932.
82 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1935.
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ściach parafii łącznie ok. 900 (w tym 180 w Ejdkunach). Tymczasowo na jej tere-
nie przebywało 50 osób tej konfesji. Do protestanckiej szkoły w Bilderweitschen 
uczęszczało 24 katolickich uczniów, zaś poza tą miejscowością – 73 parafian. 15 
dzieci nie zostało objętych katolicką katechezą. W uczelniach wyższych kształ-
ciło się siedem osób należących do opisywanej parafii83. 

3. Życie religijne

24 czerwca 1857 roku sakramentu bierzmowania udzielał w Bartschkehmen 
bp Antoni Frenzel84. W 1870 roku do komunii św. wielkanocnej przystąpiło 
408 wiernych85. W 1876 roku zgłoszono 26 chrztów, 6 ślubów oraz 9 pogrze-
bów. Komunię św. przyjęło 2010 katolików, a w okresie wielkanocnym – 465. 
W Mszach św. niedzielnych uczestniczyło ok. 240 wiernych86.

W 1878 roku ochrzczono 27 osób, pobłogosławiono 9 związków małżeń-
skich oraz pochowano 10 zmarłych. Rok później udzielono 2300 komunii św., 
a w okresie wielkanocnym – 676. Na niedzielne Msze św. przychodziło ok. 200 
wiernych87. W 1882 roku wizytował kurację w Bilderweitschen oraz udzielił sa-
kramentu bierzmowania biskup warmiński Filip Krementz88. W 1883 roku od-
notowano 25 chrztów, 5 ślubów i 7 pogrzebów. Rozdano ok. 2 tys. komunii św., 
a w okresie wielkanocnym – 595. W niedzielnych Mszach św. brało udział 200–
300 wiernych89. Cztery lata później liczba chrztów wynosiła 12, ślubów – 5, po-
grzebów – 10. Przewidywano, że zostanie udzielonych ok. 1800 komunii św. 
W okresie wielkanocnym do tego sakramentu przystąpiło 411 osób. Na nie-
dzielnych Mszach św. gromadziło się ok. 200 wiernych90. 

W 1894 roku ochrzczono 21 osób, asystowano przy zawarciu 4 związków 
małżeńskich oraz pochowano 17 zmarłych. Do komunii św. przystąpiło 1180 
osób, a w okresie wielkanocnym – 520. Na niedzielne Msze św. przychodzi-
ło ok. 150 wiernych91. W 1901 roku odnotowano 25 chrztów, 5 ślubów i 15 po-
grzebów. Komunię św. przyjęło 1988 osób, a w okresie wielkanocnym – 570. 
W niedzielnych Mszach św. uczestniczyło ok. 200 wiernych. W ciągu trzech 
poprzedzających lat stwierdzono trzy konwersje na katolicyzm. Cztery oso-
83 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1938.
84 AAWO, Bilderweitschen 2b.
85 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 1, dz. cyt., 

s. 244.
86 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, k. 24.
87 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (15 grudnia 1879).
88 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 1, dz. cyt., 

s. 243–244.
89 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, k. 25. 
90 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht v. J. 1888.
91 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht vom Jahre 1895.
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by zadeklarowały w tym czasie apostazję92. Wizytacja biskupia parafii połączo-
na z udzieleniem sakramentu bierzmowania przez bpa Andrzeja Thiela miała 
miejsce w dniach 9–10 lipca 1902 roku93. W 1907 roku do komunii św. wielka-
nocnej w Bilderweitschen przystąpiło 575 osób94.

W 1920 roku ochrzczono 47 dzieci (w tym 5 z rodzin mieszanych wyzna-
niowo oraz 8 panieńskich), w 1921 – 52 (w tym 6 z rodzin mieszanych oraz 
14 panieńskich), zaś w 1922 roku – 48 (w tym 7 z rodzin mieszanych oraz 11 
panieńskich). W 1920 pobłogosławiono 12 związków małżeńskich (w tym 3 
mieszane wyznaniowo – jedno z katolickim narzeczonym i dwa z katolicką na-
rzeczoną), w 1921 roku – 14 (w tym 5 mieszanych – jedno z katolickim narze-
czonym i cztery z katolicką narzeczoną), natomiast w 1922 roku – 10 (w tym 
jedno małżeństwo mieszane, z katolickim narzeczonym). Do komunii św. wiel-
kanocnej przystąpiło w 1920 roku 590 wiernych, w 1921 roku – 651, zaś w 1922 
roku – 53395. W 1921 roku proboszcz z Bilderweitschen odprawiał raz w mie-
siącu nabożeństwa w Szylenach oraz dwa razy w miesiącu w Stołupianach96. 

W 1929 roku w Bilderweitschen sprawowano Msze św. w każdą niedzie-
lę i święto (poza pierwszą niedzielą miesiąca). Na ogół celebrowano wówczas 
sumę. W niewykończonej kaplicy w Stołupianach nabożeństwa katolickie miały 
miejsce dwa razy w miesiącu, zapewne w niedzielę, o godzinie 8.00. W kaplicy 
w Szylenach Msze św. odbywały się raz w miesiącu (tego dnia nie odprawiano 

92 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht vom Jahre 1902.
93 Zob. „Gazeta Olsztyńska” z 8 lipca 1902. Ze względu na podniosły charakter tej uroczystości warto 

przybliżyć jej przebieg. Na przyjazd biskupa przygotowywano się przez kilka tygodni. W Ejdkunach 
przyozdobiono flagami ulicę prowadzącą do Bilderweitschen. Bramy powitalne ustawiono 
w Ejdkunach, na granicy polnej Bilderweitschen, w samej wsi oraz przy kościele. Biskup przyjechał 
popołudniowym pociągiem w środę 9 lipca 1902 roku, z Gąbina do Ejdkun. Na dworcu został 
powitany przez ks. Franza Skowronskiego, proboszcza w Szyłgałach, Zarząd Kościelny oraz znaczną 
liczbę katolików z zaboru rosyjskiego. Po kwadransie spędzonym na dworcu przygotowano kolumnę 
pojazdów. Otwierała ją grupa jeźdźców na koniach, następnie ustawiono przygotowany dla biskupa 
luksusowy powóz, do którego zaprzęgnięto cztery konie. Na końcu kawalkady wyznaczono miejsca 
rzędowi wozów. Przy kościele biskup został powitany przez ks. proboszcza Ottona Hinzmanna, 
a następnie uroczyście wprowadzony do świątyni, gdzie odniósł się do celu swojej wizyty. Potem 
odprawiono procesję za zmarłych, a następnie przeprowadzono wizytację. Następnego dnia, 
o godzinie 8.00, biskup sprawował cichą Mszę św. Ks. proboszcz Hinzmann wygłosił uroczystą 
homilię w języku litewskim, po czym celebrowano sumę. Po Mszy św. 201 katolików w wieku 9–59 
lat (sic!) przyjęło sakrament bierzmowania. W mowie skierowanej do nich biskup apelował, aby 
być wiernym w pielęgnowaniu praktyk religijnych i stałym w wyznawaniu wiary. Udział wiernych 
w tej uroczystości był znaczny. Około 350 osób przystąpiło do komunii św. W piątek, 11 lipca 1902 
roku, po Mszy św. ordynariusz sprawdził umiejętności dzieci, które licznie przybyły do kościoła. 
O godzinie 11.45 w kolumnie pojazdów opuścił Bilderweitschen. Na stacji w Stołupianach ks. 
Hinzmann podziękował biskupowi za wizytę; zob. „Ermländische Zeitung” 1902, nr 161 z 16 lipca. 

94 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821–1945, cz. 1, dz. cyt., 
s. 244, przyp. 181. 

95 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1923.
96 AAWO, AB 279, Visitationsbericht 1921. 
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Mszy św. w Bilderweitschen)97. W 1932 roku niedzielne Msze św. celebrowano 
w Bilderweitschen o godzinie 10.00 (na ogół suma), zaś w ciągu tygodnia o go-
dzinie 6.15 (latem) lub 7.00 (zimą). W kaplicy pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Stołupianach Msze św. sprawowano przeważnie co dwa tygodnie, 
o godzinie 8.00. Miejscowa ludność miała także okazję uczestniczyć od cza-
su do czasu w celebracji sumy o godzinie 10.1598. W połowie lat trzydziestych 
XX wieku Msze św. niedzielne odprawiano w Bilderweitschen przeważnie 
o godzinie 10.00. Niedzielne i świąteczne nabożeństwa celebrowano dwa–trzy 
razy w ciągu miesiąca w Stołupinach – o 8.00 lub 10.00. Oprócz tego wierni 
mieli możliwość uczestniczyć w tym mieście w liturgii eucharystycznej w dni 
powszednie – przeważnie w piątki o godzinie 7.00. Do Ejdkun duszpasterz do-
jeżdżał zimą co sześć tygodni, sprawując Msze św. w miejscowej auli szkolnej 
o godzinie 8.00. Na terenie parafii katolickie nabożeństwa odbywały się ponad-
to w ramach tzw. Wędrującego Kościoła (Wandernde Kirche)99. W latach trzy-
dziestych XX wieku organizowano także pielgrzymki autobusowe do Świętej 
Lipki100. Rok przed wybuchem II wojny światowej w Bilderweitschen i Stołupia-
nach Msze św. niedzielne odprawiano na zmianę – o godzinie 8.00 lub 10.00. 
W Stołupianach przypadały one co dwa tygodnie101. 

4. Finanse placówki duszpasterskiej

Z tzw. sprawozdania misyjnego z 1877 roku dotyczącego kuracji w Bilder-
weitschen wynika, że kupno i adaptacja mieszkań (zapewne duszpasterza oraz 
użytkowane wcześniej przez katolickiego nauczyciela) wraz z gruntami koszto-
wały 6600 marek. Kosztorys budowy kościoła wraz z wyposażeniem wnętrza 
opiewał na 30 tys. marek. We tym roku placówka duszpasterska nie posiadała 
tzw. kapitału parafialnego. Kapitał fundacji mszalnych o wartości 3060 marek 
ulokowano w papierach hipotecznych. Na uposażenie duszpasterza składały się 
wpływy z kasy kościelnej stanowiące 150 marek oraz zapomoga ze Stowarzy-
szenia św. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku – 1095 marek102. 

W 1879 roku kapitał kuracji wynosił 600 marek, z których odsetki były 
uprzednio przeznaczane na utrzymanie katolickiego nauczyciela103. Duszpa-
sterz pobierał wówczas 130 marek z fundacji mszalnych, 40 marek z iura stole 

97 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1929.
98 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1932.
99 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1935.
100 Por. „Ermländisches Kirchenblatt” 1937, nr 31, s. 407. 
101 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1938; zob. także Diasporaführer, dz. 

cyt., s. 137. 
102 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, k. 23v.
103 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (15 grudnia 1879).
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oraz 1095 marek ze Stowarzyszenia św. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku. 
Roczna pensja proboszcza wynosiła zatem 1265 marek104. Zgodnie z założonym 
planem budżetowym, w 1884 roku duszpasterz z Bilderweitschen miał otrzy-
mać: 174 marki z fundacji mszalnych, 30 marek z iura stole, 150 marek z donacji 
miejscowej wspólnoty katolickiej i 1095 marek z diecezjalnego komitetu Stowa-
rzyszenia św. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku. Roczna pensja probosz-
cza opiewała zatem na 1449 marek105. 

Na przewidziane uposażenie duszpasterza z Bilderweitschen w 1888 roku 
składały się następujące donacje: 160 marek z fundacji mszalnych, 30 marek 
z iura stole, 150 marek z datków miejscowej wspólnoty katolickiej, 150 marek 
z funduszy państwowych za sprawowanie nabożeństw dla żołnierzy w Stołupia-
nach oraz 1100 marek z diecezjalnego komitetu Stowarzyszenia św. Boniface-
go i Wojciecha we Fromborku. Roczna pensja proboszcza wynosiła zatem 1590 
marek. W tym czasie katolickiemu organiście przekazywano 107 marek z fun-
duszy szkolnych i kościelnych, 96 marek z datków miejscowej wspólnoty kato-
lickiej, 25 marek z funduszy państwowych za pomoc podczas nabożeństw dla 
wojska w Stołupianach oraz 120 marek z diecezjalnego komitetu Stowarzysze-
nia św. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku. Roczne uposażenie organisty 
równało się zatem sumie 348 marek106. 

W 1895 roku kapitał funduszy kościelnych opiewał na 910 marek, zaś tzw. 
proboszczowskich – na 9020 marek, które były wyłącznie fundacjami mszal-
nymi. Kapitał fundacji na utrzymanie kościelnego i organisty wynosił 920 ma-
rek. Na poczet wynagrodzenia kuratus otrzymywał w tym czasie: 176,10 marek 
z fundacji mszalnych, 30 marek z iura stole, 150 marek z donacji miejscowej 
wspólnoty katolickiej oraz 1100 marek z diecezjalnego komitetu Stowarzysze-
nia św. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku. Roczne uposażenie duszpaste-
rza w Bilderweitschen wynosiło zatem 1456,10 marek. Warto dodać, że kuracja 
miała wówczas zadłużenie o wartości 1 tys. marek wynikające z budowy nowej 
plebanii107. 

W 1902 roku kapitał fundacji parafialnych miał wartość 200 marek, tzw. 
nieobciążonych fundacji proboszczowskich – 1314,24 marek, zaś fundacji 
mszalnych – 10 765 marek. Należy wspomnieć, że zgromadzono 17 fundacji 
mszalnych. Przychody proboszcza składały się z następujących donacji: z fun-
dacji mszalnych – 229,60 marek, z innych funduszy zgromadzonych przy pa-
rafii – 150 marek, z iura stole – 30 marek, z dotacji władz państwowych – 329 
marek, oraz z diecezjalnego komitetu Stowarzyszenia św. Bonifacego i Wojcie-

104 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (15 grudnia 1879).
105 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, k. 26.
106 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht v. J. 1888.
107 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht vom Jahre 1895.
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cha we Fromborku – 1100 marek. W sumie proboszcz zarabiał 1838,60 ma-
rek rocznie. W tym czasie organiście wypłacano: z funduszy parafialnych – 150 
marek, z datków miejscowej wspólnoty parafialnej – ok. 70 marek, oraz z die-
cezjalnego komitetu Stowarzyszenia św. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku 
– 120 marek. Roczna pensja organisty opiewała zatem na 340 marek108. W 1916 
roku kapitał tzw. nieobciążonych funduszy proboszczowskich wynosił 1500 
marek, zaś fundacji mszalnych – 8630 marek. Zadłużenie parafii wynosiło 650 
marek. Na poczet pensji proboszcz pobierał następujące przychody: 289 marek 
z fundacji mszalnych, 69 marek z innych fundacji erygowanych przy parafii, ok. 
30 marek z iura stole oraz 600 marek z diecezjalnego komitetu Stowarzyszenia 
św. Bonifacego i Wojciecha we Fromborku109. 

Po I wojnie światowej informowano, że na cele parafialne jest pobierany po-
datek kościelny. W 1920 roku wynosił 50% wartości innych podatków opłaca-
nych przez parafian, a w 1921 roku – 5%. W 1922 roku zobligowano członków 
parafii do dobrowolnych wpłat do kasy kościelnej110. W 1924 roku miesięczna 
dopłata do pensji proboszcza z budżetu państwa wynosiła 240 marek, natomiast 
miesięczne iura stole – 10 marek. Poza tym otrzymywał on miesięcznie graty-
fikację za pięć intencji po 2 marki, czyli w sumie 10 marek. Każdego miesiąca 
wypłacano mu z kasy kościelnej 12 marek. Ponadto czerpał korzyści z grun-
tów rolnych należących do parafii (4 morgi), które przeznaczono na uprawę 
ziemniaków, pastwiska i łąki. Niektórzy parafianie przekazywali nieodpłatnie 
na potrzeby duszpasterza zboże i ziemniaki. Kolekty na rzecz parafii stanowiły 
rocznie ok. 180 marek111. 

W 1925 roku stawka podatku kościelnego równała się 12% wartości (praw-
dopodobnie) podatku dochodowego. Przewidywalny dochód z tego źródła 
opiewał na 1100 marek, jednakże uzyskano jedynie 1000 marek112. W 1928 
roku zmodyfikowano stawki podatku kościelnego do 10% wartości podatku 
dochodowego i 20% wartości podatku gruntowego. Ściąganie go odbywało się 
poprzez dobrowolne wpłaty, dlatego postulowany przychód z tego tytułu był 
tożsamy z rzeczywistymi donacjami i stanowił 1200 marek. W tym czasie po-
bierano również tzw. Kirchgeld, czyli podatek obejmujący wszystkich członków 
wspólnoty katolickiej, którzy ukończyli osiemnasty rok życia i podlegali pań-
stwowemu opodatkowaniu z racji odpowiednich dochodów lub posiadanych 
gruntów. Uzyskano z tego źródła 100 marek113.

108 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht vom Jahre 1902.
109 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1916.
110 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1923.
111 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen (30 maja 1924). 
112 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1926.
113 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1929.
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W 1932 roku stawki podatku kościelnego ustalono na 10% wartości podat-
ku dochodowego i 15% wartości podatku gruntowego. W poprzedzającym roku 
rozliczeniowym postulowany przychód wynosił 1300 marek, jednakże uzyska-
no 1200 marek. W 1931 roku z podatku Kirchgeld otrzymano na cele para-
fialne 50 marek. W tzw. sprawozdaniu misyjnym redagowanym w 1932 roku 
informowano, że dług wspólnoty katolickiej z Bilderweitschen równa się 4 tys. 
marek, zaś katolików stołupiańskich – 7,5 tys. marek114. W połowie lat trzydzie-
stych XX wieku stawki podatku kościelnego wzrosły do 12% wartości podatku 
dochodowego i 20% wartości podatku gruntowego. W 1934 roku otrzyma-
no z tego źródła 1100 marek zamiast oczekiwanych 1235. W ramach podat-
ku Kirchgeld przekazano na rzecz parafii ok. 100 marek. Wspólnota katolicka 
w Stołupianach miała w tym czasie dług o wartości 1 tys. marek115. Rok przed 
wybuchem II wojny światowej na poczet podatku kościelnego pobierano 10% 
wartości podatku dochodowego i 20% wartości podatku gruntowego. W 1936 
roku postulowany dochód z tego źródła opiewał na 1100 marek, w rzeczywi-
stości otrzymano jedynie 950 marek. W ramach Kirchgeld członkowie parafii 
przekazali na jej potrzeby 60 marek. Z racji budowy kaplicy pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Stołupianach zadłużenie tamtejszej wspólnoty katolickiej 
wynosiło 1 tys. marek116. 

Zakończenie

Placówka duszpasterska w Bilderweitschen umożliwiła katolikom z powia-
tów piłkalskiego i stołupiańskiego udział w życiu religijnym. Obejmowała te-
reny o dość dużym zasięgu, w związku z czym zdecydowano się z czasem na 
wzniesienie kaplic dojazdowych w Szylenach i Stołupianach. Mimo że w Bilder-
weitschen mieszkało niewielu katolików, do parafii należało nawet 1,5 tys. wier-
nych (1916) i więcej. Była to najczęściej ludność pochodzenia litewskiego. Wraz 
ze wzrostem liczby katolików wzrastał również ich udział w życiu sakramen-
talnym. Zarówno pensję duszpasterza, jak i wiele przedsięwzięć budowlanych 
współfinansowało Stowarzyszenie św. Bonifacego w Paderborn oraz komitet 
diecezjalny tej organizacji z siedzibą we Fromborku. Czas II wojny światowej 
przyniósł kres działalności parafii w Bilderweitschen. Miejscowa świątynia, wpi-
sująca się w dziedzictwo kulturowe regionu, przestała pełnić funkcję sakralną. 

114 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1932.
115 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1935.
116 Arch. Paderborn, Teczka: Bilderweitschen, Missionsbericht 1938.
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Summary
The Catholic pastoral institution in Bilderweitschen  

in the 19th and the first half of the 20th century

The Catholic pastoral institution in Bartschkehmen, situated in the area of 
Prussian Lithuania (inhabited by Lithuanians assimilated in the German society 
to a large extent), was founded in 1852. The first priest in this place was Joseph 
Juszkiewicz, of Russian origin, who moved a wooden chapel from the Congress 
Kingdom of Poland. At night of 15/16 June 1857 the chapel was burned. As 
a consequence, the pastoral institution was moved to Bilderweitschen. In 1860, 
a red brick church was built there. It was dedicated to the Immaculate Concep-
tion of the Blessed Virgin Mary on 24th August 1862. A parish in full rights was 
created in Bilderweitschen in 1896. During World War I the church, the pres-
bytery and the farm buildings were damaged. In 1919, the construction of the 
Michael Archangel chapel in Schillehnen was completed. It became an inde-
pendent pastoral institution in 1930. In the years 1928–1929, the Sacred He-
art chapel in Stołupiany was built. In 1895, there were 906 Catholics in the area 
of the pastoral institution in Bilderweitschen; in 1902 there were 979, and in 
1916–1500. In 1935, the number of Catholics in the parish decreased to about 
700. The priest’s remuneration and construction projects were supported by the 
Boniface and Adalbert Association in Frombork. 

Ks. Marek Jodkowski – doktor historii Kościoła, magister historii sztu-
ki i archiwista; adiunkt w Katedrze Historii Kościoła i Dziedzictwa Kul-
turowego na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie. Prowadzi także zajęcia w Misyjnym Seminarium Duchownym 
Księży Werbistów w Pieniężnie. Zajmuje się historią kultury materialnej, 
historią Warmii w XIX i XX wieku, kampanologią historyczną i ikonogra-
fią chrześcijańską. 
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Koronacje ikony Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w kościołach polskich 

redemptorystów 

Słowa kluczowe:  Matka Boża Nieustającej Pomocy, koronacja, 
 redemptoryści

Keywords:   Our Lady of Perpetual Help, coronation, Redemptorists 
Schlüsselwörter:  des Gnadenbilds Unserer Lieben Frau, Krönungen, 

 Redemptoristen

W przyszłym roku rzesze duchownych i świeckich różnych kultur, języków 
i obrządków wspominać będą jubileusz 150. rocznicy przywrócenia do pu-
blicznego kultu jednej z najbardziej znanych i rozpowszechnionych w świecie 
chrześcijańskim ikon maryjnych: Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zarówno 
w wymiarze uniwersalnym, jak i w polskim kontekście religijno-kulturowym 
szczególną rolę w rozwoju tego kultu odegrali redemptoryści. „Wierne kopie 
tegoż obrazu, poświęcone i obdarzone odpustami papieskimi, sprowadzano 
z Rzymu, żeby je wystawiać w prastarych katedrach, w nowo wybudowanych 
przepysznych świątyniach, w kościołach parafialnych i zakonnych, w kaplicach 
pałacowych i pod strzechami prostaczków. (…) Cudowny ten obraz, w którym 
Najświętsza Panna czczona jest pod tytułem Matki Nieustającej Pomocy, moż-
na by nazwać uprzywilejowanym między uprzywilejowanemi”1. Tak opisywał 
na początku XX wieku fenomen szczególnej popularności kultu ikony Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy wielki Jej czciciel i propagator – sługa Boży o. Ber-
nard Łubieński. 

Celem tego artykułu jest ukazanie znaczenia dla kultu MBNP korona-
cji papieskimi koronami wiernych kopii ikony w kościołach polskich redemp-
torystów w ciągu ostatniego półwiecza, zaś bezpośrednią jego inspiracją była 
ostatnia z tych uroczystości w katedrze gliwickiej w czerwcu bieżącego roku. 
Ważnym zadaniem będzie też ukazanie fenomenu kultu tej ikony na ziemiach 
polskich w kontekście omawianych poniżej uroczystości koronacyjnych oraz 

1 B. Łubieński, Historya cudownego obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Kraków 1916, s. 2.
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roli, jaką w propagowaniu czci do MBNP odegrali polscy redemptoryści. Bazę 
źródłową dla tekstu stanowiły liczne opracowania oraz zapisy źródłowe i archi-
walne z rzymskich i polskich archiwów i bibliotek.

1. Koronacja rzymskiej ikony jako archetyp uroczystości 
koronacyjnych 

Wielki czciciel Maryi, błogosławiony papież Pius IX, przekazując ikonę Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy pod opiekę Zgromadzenia Najświętszego Odku-
piciela na audiencji prywatnej 11 grudnia 1865 roku, wypowiedział znamienne 
słowa: „Uczyńcie Ją znaną całemu światu”2. Stały się one dla pokoleń redempto-
rystów niepisanym imperatywem w szerzeniu czci dla Maryi w znaku Nieusta-
jącej Pomocy. Po gruntownej konserwacji ikony, na powierzchni której odbiły 
się jej burzliwe losy, dokonanej przez polskiego artystę malarza mieszkającego 
w Rzymie – Leopolda Nowotnego3, 26 kwietnia 1866 roku cudowny obraz zo-
stał uroczyście przeniesiony do kościoła św. Alfonsa na Eskwilinie4. 

Dopełnieniem uroczystego przywrócenia dla kultu ikony Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy była jej koronacja koronami papieskimi w niedzielę 23 czerw-
ca 1867 roku. Z woli Piusa IX koronatorem wizerunków Jezusa i Maryi został bp 
Ruggero Luigi Antici Mattei, tytularny patriarcha Konstantynopola i późniejszy 
kardynał. Jak skrupulatnie zanotował klasztorny kronikarz, korony na skronie 
Jezusa i Maryi wykonane zostały ze złota i ozdobione m.in. ośmioma perłami, 
siedmioma szmaragdami, trzynastoma granatami, dwoma topazami i ośmioma 
ametystami, pochodzącymi z darów wotywnych5. Po Eucharystii, przy śpiewie 
kantorów wykonujących starożytny hymn ambrozjański O gloriosa Virginum 
2 Według o. Maurona, papież miał powiedzieć: „FateLa conoscere al mondo intero”. Pius IX wydał 

też reskrypt, w którym potwierdził swą wolę przekazania ikony Nieustającej Pomocy pod opiekę 
redemptorystów: „Il Cardinal Prefetto di Propaganda chiamerà il Superiore della Comunità di S. 
Maria in Posterula, e gli dirà essere Nostra Volontà, che la Imagine di Maria S[antissi]ma, di cui 
tratta la suplica, torni fra S. Govanni e S. Maria Maggiore; con obbligo però del P. Superiore de’ 
Liguorini di sostituire altro quadro decente”; Beata Virgo Maria de Perpetuo Succursu id est de 
antiqua eius et prodigiosa Imagine in Ecclesia S. Alphonsi de Urbe cultui reddita item de Archisodalitate 
B. Mariae Virginis de Perpetuo Succursu et S. Alphonsi M. de Ligorio canonice ibidem erecta editio 
altera, Typographia a Pace, Romae 1897, s. 32–33.

3 Leopold Nowotny (1818–1870), uczeń J. Overbecka, malarstwo studiował w Wiedniu, Wenecji 
i Rzymie. Programowo nawiązywał do dzieł malarzy włoskich XIV i XV wieku. Poświęcił się 
tematyce religijnej, a jego twórczość cieszyła się wielkim uznaniem i powodzeniem. Pozostawał 
w bliskich kontaktach m.in. z C.K. Norwidem i Z. Krasińskim oraz zmartwychwstańcami; 
A. Melbechowska-Luty, Leopold Nowotny (1818–1870), PSB, t. 23, s. 397–398; por. P. Semenenko, 
Listy 1942–1945, oprac. T. Kaszuba, Rzym 2001 („Studia Zmartwychwstańcze” VII), s. 21–22.

4 „[Icona] fu egregiamente ristaurata per mano di valente artista, senza punto menomante alterare il 
dipinto”; E. Bresciani, La Madonna del Perpetuo Soccorrso. Istoria dell’antica e prodigiosa Imagine, 
Roma 1877, s. 40.

5 Tamże, s. 55–56.
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oraz antyfonę Regina Coeli laetare, bp Mettei założył poświęcone korony, wy-
powiadając przewidziane w liturgii modlitwy, a wśród nich słowa o szczególnej 
wymowie: „Jak poprzez nasze dłonie jesteś koronowana na tej ziemi, tak pra-
gniemy zasłużyć, by być przez Ciebie ukoronowanymi w czci i chwale nieba”6. 
Uroczystość zakończyło gromkie Te Deum oraz spontaniczne okrzyki „Evviva 
Maria! Evviva la Madonna del Perpetuo Soccorso!”, a nawet salwy z broni pal-
nej i sztuczne ognie.

Rzymskie uroczystości koronacyjne i niezwykle prężny rozwój kultu MBNP 
propagowanego przez misjonarzy redemptorystów w krótkim czasie doprowa-
dziły do tego, iż ten wizerunek Maryi stał się jednym z najbardziej rozpoznawal-
nych Jej obrazów w całym świecie chrześcijańskim7.

2. Pierwsza polska koronacja w poznańskiej Farze

Choć początki kultu ikony MBNP na ziemiach polskich sięgają połowy 
XVIII stulecia, to żywy rozwój tego nabożeństwa związany jest z ponownym 
przybyciem redemptorystów do Mościsk pod Przemyślem w 1883 roku. We-
dług wiarygodnych szacunków, do początku XX wieku sprowadzono z Rzymu 
na podzielone przez zaborców ziemie polskie ok. 150 wiernych kopii. Niektóre 
z nich zostały otoczone szczególną czcią wiernych i odcisnęły trwały ślad na po-
bożności maryjnej kolejnych pokoleń Polaków.

Takim wyjątkowym miejscem na mapie kultu MBNP w Polsce była po-
znańska Fara pw. św. Marcina. Tamtejsza kopia ikony powstała w 1952 roku, 
na drewnianej desce o wymiarach 41,5×53 cm jako dzieło profesora Władysła-
wa Ukleja z Gliwic. Historia kultu maryjnego w poznańskiej Farze sięga XVII 
wieku, jednak dopiero uroczysta intronizacja obrazu w prawej bocznej kapli-
cy przez oddanego czciciela Matki Bożej ks. prałata Józefa Janego (1 listopada 
1952) dała impuls do niezwykle prężnego rozwoju nabożeństwa. Pod wizerun-
kiem umieszczono łacińską inskrypcję: „Miłuję Jezusa miłością Maryi, Maryję 
miłością Jezusa”. W rozwoju tego kultu znaczne zasługi położyli redemptory-
ści, a szczególnie o. Stanisław Solarz i o. Stanisław Szczurek. Ten ostatni już 
5 listopada 1952 roku założył w Farze nabożeństwo nieustannej nowenny8. Na 

6 „Come per le nostre mani się coronata sulla terra, così possiamo meritare d’esser da Te coronati di 
gloria e d’onore nei cieli”; E. Buschi, Santa Maria del Perpetuo Soccorso. Vicende storiche – diffusione 
nel mondo – devozioni e florilegio di grazie, Veroli 1968, s. 141.

7 M. Sadowski, Uniwersalny wymiar kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w latach 1866–1966, 
w: „Uczyńcie Ją znaną całemu światu”. Kult i symbolika ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w zarysie, red. M. Sadowski, Kraków 2011, s. 31–24.

8 Już podczas pierwszego nabożeństwa nowennowego złożono 803 prośby i 30 podziękowań; 
Archiwum Warszawskiej Prowincji Redemptorystów (dalej: AWPR), bez sygn., S. Solarz, Niezwykły 
rozwój Nieustającej Nowenny ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy, bmrw, s. 29.
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odbywające się w każdą środę nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
ciągnęli ludzie z całego Poznania. Nowenna ta była odprawiana rano, w połu-
dnie i wieczorem, gromadząc zawsze tłumy wiernych, co oczywiście było po-
wodem zmartwienia dla komunistycznej władzy. Liczne wota i podziękowania 
(przez pierwsze pięć lat złożono ok. 832 tys. próśb i blisko 184 tys. podzięko-
wań!) świadczą o tym, jak wiele łask spłynęło na wiernych wznoszących modły 
przed wizerunkiem Maryi9. Liczba próśb kierowanych do Bogurodzicy była tak 
ogromna, że kapłan, nie mogąc ich wszystkich odczytać z braku czasu, uciekał 
się do skrótowego ich przedstawienia, podając liczbę próśb np. o uzdrowienie 
czy o dobre pożycie małżeńskie10.

Po dziewięciu latach kultu papież Jan XXIII zezwolił na koronację obrazu. 
W przygotowaniu tej uroczystości ważną rolę odegrali redemptoryści, o czym 
świadczy korespondencja przechowywana w rzymskim Archiwum Generalnym 
Zgromadzenia11. Uroczystości odbyły się 11 października 1961 roku, a przewod-
niczył im ordynariusz poznański Antoni Baraniak. Była to pierwsza w Polsce 
papieska koronacja obrazu MBNP w obecności ok. 20 tys. wiernych12. Wśród 
23 hierarchów obecny był wówczas w Poznaniu także metropolita krakowski 
abp Karol Wojtyła13. Abp Baraniak skierował po uroczystościach koronacyj-
nych specjalny list pasterski, który został odczytany we wszystkich kościołach 
archidiecezji 8 grudnia 1961 roku. Autor nie omieszkał w nim podziękować re-
demptorystom, co potwierdził w liście do ówczesnego prowincjała o. Kazimie-
rza Hołdy: „Czułem wyraźną potrzebę serca, aby podkreślić w pokoronacyjnym 
liście pasterskim wielkie zasługi Księży [Redemptorystów] w krzewieniu nabo-
żeństwa do MBNP w mieście Poznaniu”14. Niezwykle udane i pozytywnie ko-

9 Archivum Generale Historicum Redemptoristianum (dalej: AGHR), sygn. 30170004.0025: 
Sprawozdanie z Uroczystości 5-lecia istnienia Nieustannej Nowenny do MBNP w Kolegiacie 
Poznańskiej (Farze), [Poznań] 27 listopada 1957, k. 2.

10 W szczytowym okresie popularności nowenny wierni przynosili co środę nawet 3 do 4 tys. próśb 
oraz 300–400 podziękowań. W ciągu 10 lat złożono około pół miliona próśb i ćwierć miliona 
podziękowań; tamże, s. 30–31.

11 W sprawę poznańskiej koronacji bezpośrednio zaangażowany był m.in. konsultor generalny o. Karol 
Szrant, który w Kongregacji Rytów wystarał się o dekret upoważniający metropolitę poznańskiego 
abpa Antoniego Baraniaka do aktu koronacji oraz o specjalne breve papieskie na tę okoliczność; 
AGHR, sygn. 301700.1255: Abp A. Baraniak do konsultora K. Szranta, Poznań, 9 maja1961; por. 
sygn. 30170001.904: Prowincjał K. Hołda do konsultora K. Szranta, Warszawa, 25 maja 1961. 

12 Według relacji o. Teodora Kaczewskiego, „koronacja obrazu MBNP w Poznaniu wypadła wspaniale. 
(…) Naszych było coś ok. 20, z Tuchowa było dwóch [redemptorystów]. Ludzi liczono na 20 tysięcy. 
Była to wspaniała propaganda nabożeństwa do MB Nieust[ającej] Pomocy, a zarazem Nieustannej 
Nowenny”; AGHR, sygn. 301700.1255: O. T. Kaczewski do konsultora K. Szranta, [Tuchów] 23 
października 1961.

13 J. Buxakowski, Teologiczne podstawy kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, „Ateneum Kapłańskie” 
90 (1978), s. 268–269; por. I. Celary, Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w diecezji 
katowickiej. Studium historyczno-liturgiczne, Katowice 1988, s. 24–25 (mps w AWPR).

14 AGHR, sygn. 301700. Varia. MBNP: Prowincjał K. Hołda do konsultora K. Szranta, [Warszawa] 



353Historia

mentowane uroczystości koronacyjne w poznańskiej Farze stały się poniekąd 
inspiracją do podjęcia przez redemptorystów starań o papieskie korony dla ob-
razu na toruńskich Bielanach.

3. Toruńska koronacja na milenijnym szlaku

W milenijnym 1966 roku przypadał też ważny jubileusz stulecia przywróce-
nia do kultu i koronacji rzymskiej ikony MBNP. Specjalna komisja jubileuszowa 
podsunęła myśl o koronacji jednej z ikon w placówkach polskich redemptory-
stów. Rozważano wówczas dwie lokalizacje: Gliwice, ze względu na założoną 
tam pierwszą nieustanną nowennę, oraz Toruń. Przy wyborze toruńskiej ikony 
decydującymi argumentami były przychylność ordynariusza chełmińskiego bpa 
Kazimierza Kowalskiego, wielkiego czciciela MBNP, oraz względy logistyczne, 
gdyż plac przykościelny na toruńskich Bielanach jawił się jako idealne miejsce 
wielkiego zgromadzenia wiernych15. Na przełomie roku 1966 i 1967 rozpoczę-
ły się oficjalne starania o pozwolenie na akt koronacji toruńskiej ikony. 31 grud-
nia 1966 roku ojcowie Stanisław Szczurek, Stanisław Zdunek (proboszcz parafii 
św. Józefa) i Józef Roman udali się do Pelplina, by omówić tę sprawę z bpem Ko-
walskim. Postanowiono wówczas wystąpić z oficjalną prośbą do watykańskiej 
Kongregacji Rytów, korzystając przy tym z wcześniejszych doświadczeń przy 
koronacji poznańskiej16. Tekst sporządzonej w języku łacińskim petycji, opa-
trzony datą 15 lutego 1967 roku, został podpisany przez bpa Kowalskiego, bi-
skupów pomocniczych Bernarda Czaplińskiego i Zygfryda Kowalskiego, a także 
przez kanoników Kapituły Katedralnej w Pelplinie oraz redemptorystów i du-
chowieństwo toruńskie. Należy nadmienić, iż ordynariusz chełmiński skiero-
wał do Rzymu także osobną osobistą prośbę o koronację17. W imieniu Kapituły 
watykańskiej jej prefekt kard. Paolo Marella dał pozytywną odpowiedź już 16 
kwietnia tego samego roku, a do Polski przywiózł ją osobiście na początku maja 
abp Karol Wojtyła18. Zgodnie z postanowieniem bulli Ex litteris, bp Kazimierz 
Kowalski został wyznaczony na koronatora obrazu. Ordynariusz chełmiński 

12 stycznia 1962.
15 Należy pamiętać, iż w wyniku starań bpa Kowalskiego 29 listopada 1962 roku papież Jan XXIII 

ogłosił MBNP główną, obok św. Wawrzyńca, patronką diecezji chełmińskiej; AWPR, bez. sygn., 
R. Marcinek, Przyczynek do koronacji obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Toruniu, bmrw, 
s. 1, mps; por. P. Wilkowski, Biskup Kazimierz Kowalski promotor kultu Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w diecezji chełmińskiej, „Studia Pelplińskie” 16 (1985), s. 360.

16 Archiwum Klasztoru Redemptorystów w Toruniu (dalej: AKRT), bez sygn., Kronika domowa 
klasztoru oo. redemptorystów w Toruniu, t. 6 (1966–1971), s. 136; por. AKRT, bez. sygn., Kronika 
parafii św. Józefa w Toruniu, t. 1 (1959–1979), s. 115–116.

17 AKRT, Kronika domowa, t. 6, s. 70.
18 Tamże, s. 100.
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skorzystał jednak z przywileju subdelegacji i o dokonanie koronacji poprosił 
prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego19.

Uroczystości koronacyjne wyznaczono na 1 października 1967 roku. Do-
świadczony wojenną zawieruchą i nieodnawiany przez kilkadziesiąt lat toruń-
ski wizerunek Matki Bożej na początku maja oddano do konserwacji w ręce 
prof. Leonarda Torwirta z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od-
restaurowano również wnętrze kościoła, wyremontowano organy, uporządko-
wano plac przykościelny, na którym miały się odbyć uroczystości, zbudowano 
ołtarz polowy20. We wrześniu powołano 23 grupy przygotowawcze, do których 
kompetencji należały m.in.: nagłośnienie uroczystości, oprawa muzyczna i pla-
styczna obchodów, troska o nocleg i wyżywienie pielgrzymów, opieka medycz-
na i sanitarna, filmowanie i fotografowanie21. Ponadto na dwa tygodnie przed 
uroczystościami zorganizowano w parafii bielańskiej tzw. misje przedkorona-
cyjne, które prowadzili znani kaznodzieje: Henryk Bernacki, Leon Dziemec-
ki i Włodzimierz Kula22. Istotnym wydarzeniem było odczytanie 10 września 
we wszystkich parafiach diecezji chełmińskiej listu pasterskiego bpa Kowalskie-
go. Ordynariusz zachęcał w nim wiernych do osobistego uczestnictwa w zbli-
żającej się uroczystości oraz informował o doniosłości i znaczeniu wydarzenia 
dla całego polskiego Kościoła. Ponadto przybliżył historię obrazu i różne formy 
jego kultu23.

Do planowanej koronacji ikony na swój sposób przygotowywały się również 
lokalne władze komunistyczne i służby specjalne, które już od połowy 1967 
roku intensywnie inwigilowały wszelkie związane z nią działania władz ko-
ścielnych. Oficjalnie władze wojewódzkie zostały powiadomione o uroczysto-
ściach na początku września. Redemptoryści wysłali wtedy władzom miejskim 
i wojewódzkim list, w którym wyłuszczono najważniejsze potrzeby związane 
z uroczystością, m.in. konieczność zamknięcia pobliskich ulic, zapewnienia od-
powiedniej aprowizacji dla mas pielgrzymów oraz bezpieczeństwa sanitarne-
go24. Władze wojewódzkie powołały jednak specjalną komisję mającą na celu 
ograniczenie zasięgu i utrudnienie organizacji tego wydarzenia. Komuniści 

19 AWPR, Teczka: Akta koronacji MBNP w Toruniu I/II: Bulla koronacyjna, Rzym, 16 kwietnia 1967. 
Por. P. Wilkowski, Biskup Kazimierz Kowalski…, dz. cyt., s. 355.

20 AKRT, Kronika parafii św. Józefa w Toruniu, t. 1, s. 124–130.
21 Tamże, s. 131–132.
22 Tamże, s. 132.
23 AWPR, Teczka: Akta koronacji MBNP w Toruniu I/II: Bp K. Kowalski, List pasterski z okazji 

koronacji obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Toruniu (1.10.1967), Pelplin, 2 lipca 1967.
24 Archiwum Państwowe w Toruniu, Urząd Wojewódzki w Toruniu, Wydział do spraw Wyznań, 

sygn. 10/1152, List parafii św. Józefa do przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
w Toruniu z 5 września 1967 roku, k. 35–37; por. W. Konopka, Uroczystości koronacyjne obrazu 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w: Z dziejów redemptorystów w Toruniu w latach 1939–1989, red. 
W. Rozynkowski, Kraków 2014, s. 169.
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zdecydowali, że w pobliżu kościoła św. Józefa nie będzie żadnych ograniczeń 
dla ruchu kołowego, nie pozwolili też na zainstalowanie tymczasowych punk-
tów gastronomicznych oraz postanowili nie oddawać do dyspozycji pielgrzy-
mów żadnych służb sanitarnych. Powołano też poszerzony zespół wojewódzki 
w celu utrudnienia wiernym dojazdu na miejsce koronacji. Wyrażono zgodę je-
dynie na zainstalowanie jednego głośnika na zewnątrz świątyni25. Komunistycz-
ne władze miejskie zadbały również o odciągnięcie od niewygodnych dla siebie 
uroczystości religijnych jak największej liczby mieszkańców, głównie młodzie-
ży, stąd szczegółowy plan świeckich imprez kulturalno-oświatowych i spor-
towych pod nazwą „Pożegnanie lata”, które odbyć się miały nieprzypadkowo 
w tym samym czasie co uroczystości na Bielanach26.

Działania miejscowych komunistów nie zaburzyły jednak w żaden sposób 
przygotowań i przebiegu uroczystości koronacyjnych. Obchody rozpoczęły się 
już w sobotę 30 września. Od rana kościół św. Józefa był tak wypełniony przy-
byłymi z Torunia i z całego kraju, że jak zanotował kronikarz klasztorny, „tłumy 
wiernych stały poza jego murami”27. 

Wieczorną Eucharystię celebrował sufragan chełmiński bp Zygfryd Kowal-
ski, a kazanie wygłosił sufragan włocławski bp Jan Zaręba, który zwrócił uwa-
gę na macierzyństwo Matki Bożej i Jej pełną miłosierdzia relację do ludzi oraz 
nawiązywał do relacji państwo–Kościół: „W czasach niewiary i laicyzacji świa-
ta współczesnego trzeba nam wiary i zaufania Bogu. Zawistny i bezbożny świat 
chciałby [bowiem] wyrwać Boga z serca i duszy wierzących”28. Po Mszy św. 
w kościele odbyła się prowadzona przez salezjanów modlitwa różańcowa oraz 
nocne czuwanie modlitewne. Mszy św. o północy przewodniczył biskup po-
mocniczy z Pelplina Bernard Czapliński, homilię zaś wygłosił sufragan podlaski 
bp Wacław Skomorucha, który ukazał dyspozycyjność Maryi wobec woli Bożej 
oraz Jej nieustanną gotowość do pomocy ludziom, których jest duchową Mat-
ką. Na tej maryjnej pasterce według sprawozdań SB zabrało się ok. 2 tys. wier-
nych, wśród których przeważali młodzi mężczyźni. Gospodarzy uroczystości 
niepokojem napawały jedynie całonocne, obfite opady deszczu29.

W niedzielne przedpołudnie najważniejszy gość obchodów, kard. Stefan 
Wyszyński, przybył do Torunia około godziny 10. Pół godziny później rozpo-
25 Tamże, s. 170–171.
26 Zob. W. Konopka, Przygotowania władz miejskich i wojewódzkich do pobytów kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Toruniu, w: Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych, red. J. Kłaczkow, 
W. Rozynkowski, Toruń 2012, s. 354–358.

27 AKRT, Kronika domowa, t. 6, s. 136.
28 I. Mazanowska, Relacja Służby Bezpieczeństwa z uroczystości koronacji Obrazu Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w kościele św. Józefa w Toruniu, w: Homo doctus in se semper divitias habet. 
Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedemdziesiątej rocznicy 
urodzin i pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej, red. W. Polak, Toruń 2008, s. 379.

29 W. Konopka, Uroczystości koronacyjne…, dz. cyt., s. 172.
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częły się główne obchody koronacyjne30. W procesji liturgicznej wyniesiono iko-
nę MBNP z kościoła na plac koronacyjny. Po przybyciu koncelebransów przed 
ołtarz polowy nastąpiły powitania i przemowy przedstawicieli różnych stanów 
oraz gospodarzy31. Następnie odczytano bullę papieską zezwalającą na koro-
nację, list gratulacyjny generała redemptorystów o. Wilhelma Gaudreau oraz 
telegram od kard. Karola Wojtyły32. Po odmówieniu modlitw prymas dokonał 
poświęcenia złotych koron i wypowiadając formułę: „tak jak rękoma naszymi 
jesteś koronowana”, nałożył je na skronie Jezusa i Maryi. Podczas aktu korona-
cji miało miejsce zdarzenie, które wywarło na zgromadzonych wielkie wraże-
nie: „W tym momencie spośród chmur przedarł się promyk słońca i rozjaśnił 
cały obraz. Wtedy ks. Prymas, wpatrując się w obraz, wypowiedział słowa: »Si-
gnum magnum apparuit!«”. Od tego momentu aż do końca celebrze towarzy-
szyło słońce33. Po chwili ciszy toruńscy gołębiarze wypuścili kilkadziesiąt gołębi, 
a orkiestra odegrała hejnał maryjny34. Po koronacji rozpoczęła się koncelebro-
wana Msza św., której przewodniczył ordynariusz diecezji chełmińskiej bp Ka-
zimierz Kowalski. Podczas homilii bp Jerzy Ablewicz wyjaśnił sens teologiczny 
koronacji i ukazał tajemnicę obecności Maryi w życiu Kościoła. W raportach 
SB znalazła się uwaga na temat wezwania modlitwy wiernych, w której modlo-
no się „za Prymasa – wodza duchowego i ideowego Polski oraz prawdziwej wol-
ności Kościoła. Za ojczyznę i tych, którzy nami rządzą, aby duch natchnął ich 
sprawiedliwością i miłością”35.

Pod koniec uroczystości improwizowane przemówienie wygłosił kard. Wy-
szyński. Parafrazując słowa pieśni Gdy w ciężkich walkach siły słabnieją, Prymas 
podkreślił potrzebę intensywnego kultu ukoronowanego obrazu, prawdziwej 
pobożności oraz rzetelnej modlitwy, która jest najważniejszym antidotum na 
szerzącą się w kraju ateizację36. 

30 M. Romaniuk, Życie, twórczość i posługa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, t. 3, Warszawa 2001, 
s. 313.

31 I. Mazanowska, Relacja Służby Bezpieczeństwa…, dz. cyt., s. 379.
32 AKRT, Kronika Parafii św. Józefa w Toruniu, t. 1, s. 134.
33 Tamże, s. 136.
34 M. Nowak, Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy na toruńskich Bielanach. Studium historyczno-

duchowościowe, Tuchów 2010, s. 46 (mps w AWPR).
35 M. Sojka, O rząd dusz, „Czas” z 11 kwietnia 1994, s. 7.
36 „Największym zamówieniem politycznym czasów dzisiejszych jest zamówienie na społeczną miłość. 

Każdy, kto zdobywa się na miłość, zdobywa serce, a kto zdobywa się na nienawiść, traci serce. 
Człowiek dzisiaj zawsze doznaje serca wtedy, gdy jest prześladowany. Prześladowcy tracą serca 
współczesnych ludzi, a prześladowani zyskują je (…) Polsce potrzeba nieprzeciętnej pobożności 
i rzetelnej modlitwy. Wtedy będą rodzić się z wiary żywe owoce społecznej miłości. Tego najgoręcej 
życzymy miastu, Polsce i całemu światu”; Przemówienie wygłoszone przez kardynała Stefana 
Wyszyńskiego podczas uroczystości koronacyjnych 1 października 1967 roku; cyt. za: W. Konopka, 
Pobyty prymasa Stefana Wyszyńskiego w Toruniu. Z dziejów Kościoła katolickiego w Polsce po II 
wojnie światowej, Toruń 2012, s. 197–198.
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Na zakończenie uroczystości biskupi chełmińscy, redemptoryści oraz dzie-
kan toruński odczytali przed ukoronowanym obrazem akt oddania i poświę-
cenia MBNP ojczyzny, diecezji i miasta37. Po modlitwie w procesji wizerunek 
Matki Bożej przeniesiono do nowej kaplicy w kościele św. Józefa. Według da-
nych kościelnych, w uroczystościach koronacyjnych na Bielanach brało udział 
ok. 30 tys. osób38. Władze państwowe, a za nimi agencja Reutera, szacowały 
liczbę zgromadzonych na 12–15 tys.39. Oprócz prymasa w uroczystości wzię-
ło udział 12 hierarchów oraz ok. 200 kapłanów zakonnych i diecezjalnych40. Po 
koronacji komuniści wysunęli przeciw redemptorystom szereg oskarżeń, m.in. 
zainstalowanie urządzeń magnetofonowych oraz wywieszenie flag papieskich 
na zewnątrz kościoła, a także o zorganizowanie zbiórki pieniężnej poza tere-
nem kościoła, i nałożyli na rektora klasztoru o. Wittiga grzywnę w wysokości 
1500 zł41.

Koronacja obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy była jednym z najważ-
niejszych wydarzeń w dziejach redemptorystowskiej parafii św. Józefa i powo-
jennej historii Kościoła katolickiego w Toruniu. Na następną taką uroczystość 
przyszło polskim redemptorystom czekać blisko 30 lat.

4. Papieskie korony w papieskim Krakowie

Od początku swej pracy duszpasterskiej na krakowskim Podgórzu w 1903 
roku redemptoryści związali swą misję z kultem MBNP, której dedykowali też 
swój podgórski kościół. Prężnie działające Bractwo MBNP i św. Alfonsa oraz 
zaprowadzone tu już w 1952 roku nabożeństwo nieustannej nowenny przycią-
gały przez dziesięciolecia nie tylko wiernych z Podgórza, ale też z całego Kra-
kowa i okolic. Ten nieprzerwanie rozwijający się kult ikony skłonił podgórskich 
redemptorystów do podjęcia starań o koronację obrazu koronami papieski-
mi, dlatego w grudniu 1992 roku ówczesny prowincjał o. Leszek Gajda zwró-
cił się do metropolity krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego z prośbą 
o „pobłogosławienie tym wysiłkom i doprowadzenie do koronacji ikony, któ-
ra doznaje szczególnej czci ze strony wiernych Podgórza”42. Biskup krakowski 

37 Ordynariusz Kazimierz Kowalski, sufragani Zygfryd Kowalski i Bernard Czapliński; ojcowie 
Stanisław Wójcik, Alfons Wittig, Stanisław Zdunek i ks. Bronisław Jagła; AKRT, Kronika parafii 
św. Józefa w Toruniu, t. 1, s. 134–135.

38 AKRT, Kronika domowa, t. 6, s. 140.
39 W. Konopka, Uroczystości koronacyjne…, dz. cyt., s. 182–183.
40 AKRT, Kronika domowa, t. 6, s.139.
41 W. Konopka, Uroczystości koronacyjne…, dz. cyt., s. 183.
42 Archiwum Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie-Podgórzu (dalej: APMNP), bez 

sygn., Prowincjał L. Gajda do biskupa krakowskiego kard. F. Macharskiego, Warszawa, 19 grudnia 
1992, kopia.
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przychylił się do tej prośby i wraz z przełożonym prowincji zwrócił się do Kon-
ferencji Episkopatu Polski z obszernie udokumentowaną prośbą o poparcie tych 
starań, co też zostało zaakceptowane na Jasnej Górze podczas 265. Konferen-
cji Episkopatu Polski w dniach 25–26 listopada 1993 roku43. 2 grudnia tego sa-
mego roku prymas Józef Glemp w imieniu Konferencji zwrócił się do papieża 
Jana Pawła II za pośrednictwem kard. Antonio Marii Javierre’a Ortasa, prefek-
ta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, z prośbą o wydanie 
indultu apostolskiego zezwalającego na koronację44. Do tej petycji dołączone 
zostały znamienne słowa hierarchów Kościoła krakowskiego: „Wspominając 
Twoje słowa o znajdującym się w krakowskim Podgórzu wizerunku Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy wypowiedziane w roku 1991 podczas wizyty w kościele 
Sant’Alfonso w Rzymie: »Po pracy często wstępowałem do kościoła Redemptory-
stów, który mijałem w drodze do domu. W kościele tym modliłem się przed ob-
razem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który miałem za wyjątkowo piękny«, 
pokornie prosimy o możliwość przyozdobienia ikony papieskimi koronami”45.

Natychmiast po uzyskaniu z Rzymu pozytywnej odpowiedzi rozpoczęto in-
tensywne przygotowania do ceremonii koronacyjnych. Data uroczystości nie 
podlegała dyskusji: była to niedziela 26 czerwca 1994 roku, w wigilię liturgicz-
nego wspomnienia MBNP. Więcej kontrowersji wzbudził wybór miejsca koro-
nacji. Wśród proponowanych lokalizacji wymieniano: plac nieopodal kościoła 
u podnóża skałek na Krzemionkach, Rynek Podgórski, stadion KS Korona, a na-
wet stadion Garbarni. Za najbardziej odpowiednie miejsce uznano jednak Ry-
nek Podgórski46. 

Krakowscy redemptoryści zadbali równocześnie o duszpasterskie i intelek-
tualne przygotowanie do uroczystości koronacyjnych poprzez okolicznościowe 
wydawnictwa i sesję naukową, zorganizowaną przy współudziale Wydziału Hi-
storii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie47. W tygodniach 
poprzedzających koronację w kościele podgórskim miały miejsce misje para-
fialne, a po nich w dniach 19–25 czerwca trwała specjalna nowenna, na którą 
przybywały krakowskie wspólnoty zakonne i przedstawiciele okolicznych para-

43 S. Piech, Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościele redemptorystów w Krakowie-Podgórzu, 
„Folia Historica Cracoviensia” 6 (1999), s. 239.

44 APMNP,  bez sygn., Prymas Polski kard. J. Glemp do prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów kard. A. Javierre Ortas, Warszawa, 2 grudnia 1993, kopia.

45 List ten sygnowali kard. Franciszek Macharski i jego biskupi pomocniczy: Stanisław Smoleński, 
Albin Małysiak, Kazimierz Nycz i Jan Szkodoń; Archiwum Klasztoru Redemptorystów w Krakowie 
(dalej: AKRK), bez sygn., Prośba kard. F. Macharskiego i jego biskupów pomocniczych do Ojca 
Świętego Jana Pawła II o możliwość przyozdobienia ikony papieskimi koronami, kopia bez daty.

46 APMNP, Protokoły Duszpasterskiej Rady Parafialnej Parafii M[atki] B[ożej] N[ieustającej] P[omocy] 
w Krakowie-Podgórzu 1989–2002, s. 93.

47 Rozważania majowe przed koronacją Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie, Kraków 1994.
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fii48. Oprawę muzyczną i artystyczną zapewniły lokalne chóry i towarzystwa śpie-
wacze oraz artyści scen krakowskich. Podczas nowenny codziennie rozważano 
inny temat z właściwym mottem biblijnym, które było osnową kazań i modlitw. 
Tematyka była odzwierciedleniem toczonej wówczas w Polsce walki o uszano-
wanie w ustawodawstwie państwowym prawa do życia dzieci nienarodzonych49.

W niedzielę poprzedzającą koronację na Mszach św. we wszystkich kościo-
łach i kaplicach archidiecezji krakowskiej zostało odczytane Słowo kard. Fran-
ciszka Macharskiego o koronacji obrazu. „W blisko już 1000-letniej historii 
diecezji krakowskiej pojawia się nowy znak miłosiernej Bożej obecności” – pi-
sał Metropolita. „Jest to znak maryjny: koronacja papieskimi koronami Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w kościele oo. Redemptorystów na Podgórzu. (…) 
Będzie to dzień naszego zawierzenia na nowo Matce Bożej Krakowa z Podgó-
rzem, i całej Ojczyzny, by była królestwem Jezusa i Maryi, i by mimo rozlicz-
nych trudności mogła się rozwijać w pełnej wolności i pokoju”50.

Uroczystości koronacyjne rozpoczęły się w niedzielę 26 czerwca w samo po-
łudnie, po uroczystej procesji z kościoła redemptorystów na Rynek Podgórski, 
gdzie przed fasadą kościoła św. Józefa zbudowany został ołtarz polowy. Konce-
lebrowanej Mszy św. przewodniczył metropolita krakowski, a homilię wygłosił 
abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski51. Po kazaniu odczytany zo-
stał telegram Jana Pawła II, który pisał: 

Uczestniczę duchowo w modlitwie Ludu Bożego Miasta Krakowa, który 
w dzisiejszą niedzielę gromadzi się pod przewodnictwem swego Arcypasterza 
na uroczystej koronacji Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościele 
Ojców Redemptorystów na Podgórzu. Kościół ten i czczony w nim Obraz 
Matki Bożej zapisał się głęboko w mojej pamięci, gdy w czasie okupacji, 
jako robotnik fabryki »Solvay« i równocześnie kleryk tajnego Seminarium 
Duchownego, po nocnych zmianach przychodziłem tutaj na poranną Mszę 
św. W tamtych trudnych czasach Maryja była dla nas w sposób szczególny 
pomocą nieustającą i niezawodną we wszystkich potrzebach. Doświadczyłem 
tego nie jeden raz. Dzisiaj pragnę wspólnie z Ludem Bożym Miasta Krakowa 

48 S. Piech, Kult Matki Bożej…, dz. cyt., s. 243.
49 AKRK, sygn. K-X, Kronika klasztoru oo. Redemptorystów w Krakowie, t. 10 (1988–1996), k. 354–

355. 
50 APMNP, bez sygn., Słowo Księdza Kardynała przed koronacją papieskimi koronami cudownego 

obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy z kościoła Ojców Redemptorystów w Krakowie–Podgórzu, 
Kraków, 18 maja 1994.

51 W uroczystości wzięli także udział biskupi: ordynariusz rzeszowski Kazimierz Górny, sufragani 
krakowscy: Julian Groblicki, Albin Małysiak, Stanisław Smoleński i Jan Szkodoń, oraz biskup senior 
Piotr Bednarczyk z Tarnowa; delegacje krakowskiej Papieskiej Akademii Teologicznej i Akademii 
Teologii Katolickiej z Warszawy oraz przedstawiciele rodzin zakonnych; konsul austriacki Emil Brix 
z małżonką; delegacje władz Krakowa z prezydentem miasta Józefem Lasotą i wojewodą Tadeuszem 
Piekarzem. Bezpośrednią transmisję z uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i Radio Mariackie 
(AKRK, sygn. K-X, Kronika klasztoru, k. 356).
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zawierzyć Maryi wszystkie trudne sprawy Ojczyzny i Kościoła doby obecnej, 
a zwłaszcza polską rodzinę, w tej chwili ponownie zagrożoną u samych korzeni 
jej egzystencji i jej podstawowych praw. Modlę się wraz z Wami, aby polskie 
rodziny stały na straży każdego poczętego życia; aby to podstawowe prawo 
każdej ludzkiej istoty, jakim jest naturalne prawo do życia, było uszanowane 
także w polskim ustawodawstwie52.

Prowincjał o. Leszek Gajda poprosił kard. Macharskiego o dokonanie koro-
nacji. Odczytano breve koronacyjne, w którym papież Jan Paweł II zatwierdził 
orzeczenie Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwalające 
na koronację łaskami słynącej ikony i upoważnił metropolitę krakowskiego do 
nałożenia koron w jego imieniu. Koronator poświęcił korony i w ciszy umieścił 
je nad głowami Dzieciątka i Maryi. Następnie kustosz sanktuarium o. Michał 
Reinke złożył wymowne ślubowanie: 

W tym ważnym momencie dziejów Kościoła podgórskiego i całej Ziemi 
Krakowskiej, w poczuciu odpowiedzialności za rozsławienie czci Matki Bożej, 
wzorem redemptorystów minionych lat, (…) w imieniu całej wspólnoty re-
demptorystów i wszystkich moich następców, przysięgam i ślubuję, że dołożę 
wszelkich starań, aby Matka Boża Nieustającej Pomocy, obecna w kościele „na 
górce”, była znana, czczona i kochana, nie tylko w naszej metropolii krakowsk-
iej, ale również w całej ojczyźnie, będąc wiernym zobowiązaniu, jakie nadał 
papież Pius IX, powierzając przed laty obraz zgromadzeniu Redemptorystów: 
„Sprawcie, aby ten obraz poznano w świecie i aby się w nim rozmiłowano”53. 

Po uroczystościach ukoronowany wizerunek przeniesiono do kościoła św. 
Józefa, zaś wieczorem procesyjnie ikona powróciła do swego podgórskiego 
sanktuarium. Papieskie korony dla Matki Podgórza były wymownym znakiem 
szczególnej czci i oddania, jakim darzył św. Jan Paweł II obraz MBNP. Osobi-
ście ukoronował tę ikonę, pochodzącą z kościoła karmelitanek bosych w Kali-
szu–Niedźwiadach, 7 czerwca 1991 roku we Włocławku, a w roku 1999, pięć 
lat po koronacji na krakowskim Podgórzu, dwie kolejne ikony Nieustającej Po-
mocy z kościoła na Osiedlu Stałym w Jaworznie i z bazyliki w rodzinnych Wa-
dowicach.

5. Koronacja w kolebce polskich redemptorystów

Na początku nowego tysiąclecia przywileju koronacji koronami papieski-
mi doczekała się również ikona MBNP, którą w 1883 roku przywiózł ze sobą 
52 APMNP, bez sygn., Telegram papieża Jana Pawła II do kard. F. Macharskiego, Watykan, 21 czerwca 

1994, kopia.
53 APMNP, bez sygn., Tekst ślubowania, Kraków, 26 czerwca 1994.



361Historia

z Rzymu sługa Boży o. Bernard Łubieński, zakładając pierwszą po latach nie-
obecności placówkę redemptorystów na ziemiach polskich w Mościskach54. Od 
samego początku podominikański kościół św. Katarzyny, w którym gorliwie po-
sługiwali redemptoryści, stał się miejscem szczególnego kultu Maryi w znaku 
Nieustającej Pomocy oraz zasłynął z licznych łask i uzdrowień. Sam o. Łubień-
ski swój powrót do zdrowia po ciężkim paraliżu, jakiego doznał w styczniu 1885 
roku, przypisywał modlitwom wiernych, którzy nieustannie zanosili błagania 
w jego intencji przed cudownym wizerunkiem55.

Po II wojnie światowej w wyniku zdrady jałtańskiej Mościska wraz ze wschod-
nimi rubieżami Rzeczpospolitej zostały wcielone do Związku Sowieckiego. 24 
sierpnia 1944 roku Sowieci wkroczyli do miasteczka. Większość wspólnoty 
została poddana tzw. repatriacji. Jednak kilku redemptorystów nie uległo so-
wieckiej presji, co przyszło im okupić wieloletnią tułaczką, a nawet syberyjską 
katorgą na nieludzkiej ziemi56. Postanowiono wówczas ratować obraz MBNP, 
dlatego wraz z archiwaliami, cenniejszymi artefaktami klasztornymi i paramen-
tami liturgicznymi przewieziono go do Krakowa, gdzie 14 listopada 1945 roku 
w podgórskim klasztorze, ówczesnej siedzibie zarządu prowincji, umieszczono 
go w kaplicy domowej i pozostawiono tam przez następne dwie dekady57. Swo-
ista emigracyjna wędrówka mościskiej ikony trwała nadal, gdy w listopadzie 1968 
roku przewiózł ją do Tuchowa o. Mieczysław Witalis i umieścił w kaplicy tamtej-
szego Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów58. Odtąd przed tym 
cudownym wizerunkiem modliły się kolejne pokolenia duchowych synów św. Al-
fonsa. Po upadku komunizmu w 1991 roku redemptoryści odzyskali kościół św. 
Katarzyny w Mościskach, a jego gruntowną odnową i przywróceniem do kultu 
zajął się o. Władysław Ziober, który w lipcu 1996 roku przywiózł z Tuchowa do 
Mościsk ikonę MBNP, kończąc jej trwającą pół wieku tułaczkę. Ponownie ożywił 
się też kult Matki Bożej, zyskując przy tym charakter ekumeniczny, bowiem cześć 

54 M. Sadowski, „Faithful to the legacy of. St. Clement – while open to the signs of the times”. The 
Origin and Beginnings of the Polish Redemptorist Province (1883–1909), „Spicilegium Historicum 
Congregationis Ssmi Redemptoris” 57 (2009), fasc. 1, s. 168–170.

55 „Jeżeli tym razem nie umarłem, to zawdzięczam to modlitwom naszego ludu w Mościskach, bo 
oni godzinami za mnie się modlili przed obrazem MBNP”; B. Łubieński, Wspomnienia, oprac. 
S. Pawłowicz, Kraków 2009, s. 202.

56 J. Wołczański, Redemptoryści polscy na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej do połowy XIX w., w: 
Wierni Tradycji – otwarci na znaki czasu. Materiały Sympozjum na Stulecie Warszawskiej Prowincji 
Redemptorystów i kanonizacji Św. Klemensa Marii Hofbauera, Tuchów 9–10 Października 2009, red. 
M. Sadowski, Kraków 2009, s. 121–122 (Studia do dziejów redemptorystów polskich, I).

57 Mościski kościół św. Katarzyny bolszewicy najpierw ograbili z tego, co w nim jeszcze pozostało, 
następnie zamienili na magazyn, zaś redemptorystowski klasztor na szpital; W. Szołdrski, 
Redemptoryści w Polsce, t. 2, Wrocław 1953, s. 64–66, mps w Bibliotece Nowicjatu Warszawskiej 
Prowincji Redemptorystów w Lubaszowej.

58 AKRK, sygn. K-VII, Kronika klasztoru oo. Redemptorystów w Krakowie, t. 7 (1960–1970), 
k. 634–635.
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Maryi w znaku Nieustającej Pomocy zaczęli oddawać wspólnie Polacy i Ukraińcy, 
zarówno grekokatolicy, jak i prawosławni59.

Inicjatorem koronacji mościskiej ikony był mimo swego podeszłego już 
wieku niezmordowany i gorliwy jej czciciel – o. Władysław Ziober, który przy 
wsparciu przełożonego prowincji, miejscowego proboszcza oraz innych współ-
braci przekonał do tej idei metropolitę lwowskiego abpa Mariana Jaworskie-
go. W parafiach archidiecezji lwowskiej zbierane były listy poparcia, wysłane 
następnie do Rzymu. Przy okazji konsystorza, na którym abp Jaworski otrzy-
mał kapelusz kardynalski, delegacja z Mościsk zwróciła się bezpośrednio do 
Ojca świętego z prośbą o koronację. Szczególnie dogodną okolicznością jawiła 
się planowana na czerwiec 2000 roku pielgrzymka apostolska Jana Pawła II na 
Ukrainę. Ostatecznie Ojciec święty osobiście poświęcił korony dla ikony mości-
skiej po liturgii sprawowanej we Lwowie 26 czerwca 2000 roku, sama ikona zaś 
została na czas pielgrzymki papieskiej przewieziona do katedry lwowskiej, aby 
mógł się przed nią pomodlić jej wielki czciciel – Jan Paweł II60.

Uroczystości koronacyjne zostały zaplanowane na 8 września 2001 roku, 
a na miejsce celebry, z trzech proponowanych lokalizacji, wybrano stadion miej-
ski w Mościskach. Powstały ekipy przygotowawcze: liturgiczna, dekoratorska, 
stolarska, elektryczna, ds. nagłośnienia itp. Tydzień przed tym wydarzeniem 
ekipa misyjna sześciu polskich redemptorystów wygłosiła serię okolicznościo-
wych kazań w dekanatach mościskim i samborskim, jako bezpośrednie ducho-
we przygotowanie do koronacji, zaś metropolita lwowski obrządku łacińskiego 
kard. Marian Jaworski wystosował list pasterski, w którym nakreślił historię 
cudownej ikony i zaprosił na uroczystość, jako na „wielkie dziękczynienie Ko-
ścioła Lwowskiego za rozliczne łaski otrzymane dzięki modlitwie przed wize-
runkiem Matki Bożej w Jej mościskim kościele”61.

W sobotnie przedpołudnie 8 września 2001 roku w obecności ok. 8 tys. 
wiernych z Polski i Ukrainy przy ołtarzu polowym na miejskim stadionie w Mo-
ściskach miały miejsce uroczystości koronacyjne, którym przewodniczył me-
tropolita lwowski kard. Jaworski. W koncelebrze oprócz ok. 200 kapłanów 
obydwu obrządków wzięli udział biskupi: jako współkoronator i kaznodzie-
ja ordynariusz tarnowski Wiktor Skworc, ordynariusz diecezji łuckiej Marcjan 
59 Sprawozdanie z ważniejszych wydarzeń w Roku Świętym 2000 w kościele jubileuszowym pw. Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy i św. Katarzyny w Mościskach, „Nasze Wiadomości” 54 (2001), z. 2, 
s. 106–109.

60 W. Ziober, Koronacja Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mościskach, „Nasze Wiadomości” 
54 (2001), z. 4, s. 87. W ramach przygotowań do koronacji cennym wydawnictwem był modlitewnik 
autorstwa redemptorystów A. Łabudy i J. Dołbakowskiego: Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Mościskach, Lublin 2001.

61 Kard. M. Jaworski, List pasterski przed koronacją papieskimi koronami łaskami słynącego Obrazu 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościele Redemptorystów w Mościskach, „Nasze Wiadomości” 
54 (2001), z. 2, s. 91–94.
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Trofimiak, sufragan lwowski Stanisław Padewski, Edward Białogłowski z Rze-
szowa, Mariusz Leszczyński z Zamościa i biskup senior przemyski Bolesław 
Taborski. W celebrze nie mogło zabraknąć przełożonego prowincji redemp-
torystów obrządku greckokatolickiego ze Lwowa o. Michała Wołoszyna i pro-
wincjała polskich redemptorystów o. Edwarda Nocunia. Wart odnotowania jest 
również liczny udział we wspólnym świętowaniu duchownych i wiernych Ko-
ścioła prawosławnego62.

Swoje przesłania skierowali do zebranych kard. Henryk Gulbinowicz i kard. 
Franciszek Macharski oraz generał Zgromadzenia Redemptorystów o. Joseph 
Tobin. Wszyscy ze wzruszeniem wysłuchali tekstu bulli koronacyjnej oraz spe-
cjalnego telegramu od Ojca świętego. Jan Paweł II przypomniał w nim, iż „kiedy 
z końcem XIX w. papież Leon XIII błogosławił ten wizerunek, który ojcowie re-
demptoryści mieli zawieźć do Mościsk, z pewnością czynił to z nadzieją, że sta-
nie się on szczególnym znakiem obecności Maryi, a przez to źródłem łask dla 
wszystkich, którzy będą do niej przychodzić”. Papież dziękował też Bogu za to, 
że „ta nadzieja wciąż znajduje swoje wypełnienie, a obecność MBNP owocuje 
łaską wiary, nadziei i miłości w sercach wiernych”. Po homilii metropolita lwow-
ski i ordynariusz tarnowski wspólnie nałożyli na cudowną ikonę korony, przy-
niesione w procesji przez dzieci mościskie. Inicjator tego wydarzenia i rektor 
kościoła redemptorystów w Mościskach o. Władysław Ziober wyraził przeko-
nanie, iż koronacja MBNP była „wielkim cudem Maryi na tej ziemi, zniszczonej 
przez ateistyczny komunizm”, znakiem odradzania się wiary oraz przypomnie-
niem wielkiego wkładu redemptorystów w dzieje Kościoła na tych terenach63.

6. W sanktuarium pierwszej polskiej nieustannej nowenny 

Na mapie znanych miejsc kultu MBNP na ziemiach polskich znajduje się 
również kościół pw. Podwyższenia Krzyża w Gliwicach, gdzie nieprzerwanie 
od marca 1921 roku posługują redemptoryści. W okresie przedwojennym byli 
to niemieccy współbracia z wieceprowincji wrocławskiej. Oni to staraniem gli-
wickiego rektora o. Helmuta Schultza w 1923 roku sprowadzili wierną kopię 
cudownej ikony z rzymskiego Eskwilinu, umieszczoną w bocznym ołtarzu ba-
rokowej świątyni. Od tego momentu kroniki klasztorne wypełniają się zapisami 
o dynamicznie rozwijającej się wśród gliwiczan pobożności maryjnej. Bardzo 
aktywnie działa wówczas miejscowa sodalicja mariańska oraz Arcybractwo 
MBNP i św. Alfonsa. Po II wojnie światowej polscy redemptoryści, którzy prze-

62 M. Sojka, Relacja po Koronacji Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy z kościoła Redemptorystów 
w Mościskach, „Nasze Wiadomości” 54 (2001), z. 3, s. 94–95.

63 W. Ziober, Koronacja Obrazu Matki Bożej…, dz. cyt., s. 89.
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jęli gliwicką placówkę, kontynuowali duszpasterską troskę o rozwój kultu Mat-
ki Bożej64.

Wymownym tego znakiem był fakt, iż to właśnie w gliwickim kościele re-
demptorystów odprawiono pierwsze w Polsce nabożeństwo nieustannej no-
wenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Miało to miejsce we wtorek 23 
stycznia 1951 roku, a inicjatorem i wielkim propagatorem tej formy maryjnej 
pobożności był ówczesny rektor klasztoru, wytrawny misjonarz-rekolekcjoni-
sta o. Stanisław Szczurek. Głównym celebransem nowennowym był sam pro-
wincjał o. Ludwik Frąś, któremu asystowali ojcowie Edward Juniewicz i Michał 
Jędryka. Podczas nowenny o. Szczurek zaapelował do wiernych, aby odtąd każ-
da rodzina w każdy wtorek uczestniczyła w tym nabożeństwie poprzez swego 
delegata. Każdy uczestnik tej nowenny zanosił do Matki Bożej osobiste intencje 
dziękczynne i błagalne, składane na kartkach na ołtarzu przed cudowną ikoną. 
Czciciele Maryi biorący udział w nowennie zobowiązani byli też w ciągu dzie-
więciu kolejnych wtorków przyjmować komunię św. oraz być swoistymi apo-
stołami nowego nabożeństwa65.

Z powodu wzrastającej liczby wiernych od maja 1951 roku zaczęto odpra-
wiać nowennę we wtorkowe wieczory już dwukrotnie, a od sierpnia tego roku 
w intencji próśb i podziękowań nowennowych przed obrazem Matki Bożej 
sprawowano poranną Mszę św. śpiewaną. Od grudnia 1951 roku zaczęto od-
prawiać nowennę dla  dzieci, aby w ten sposób odciążyć pozostałe nabożeń-
stwa dla dorosłych. Jeszcze w latach 50. ze względu na dużą liczbę uczestników 
nowennę odprawiano pięć razy dziennie przez cały wtorek. Wierni wypełniali 
świątynię, przyległy korytarz klasztorny, a czasem nawet przykościelny dziedzi-
niec. Ponadto duszpasterze innych górnośląskich parafii, widząc popularność 
i błogosławione owoce nowenny, zapraszali gliwickich redemptorystów, aby ci 
zakładali nabożeństwo w ich parafialnych kościołach66.

Gliwicki klasztor i kościół redemptorystów był w tym okresie swoistą stoli-
cą kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy nie tylko dla Śląska, ale całej Polski. 

64 J. Igielski, Duszpasterstwo przy kościele św. Krzyża w Gliwicach, Gliwice 2000, s. 75.
65 Prowincjał Ludwik Frąś, mianując w 1950 roku o. Stanisława Szczurka przełożonym klasztoru 

redemptorystów w Gliwicach, wyraźnie polecił mu, by ten przeszczepił do Polski nabożeństwo 
Nowenny Nieustannej; AWPR, Akta kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, teczka Dział Nowenn 
Nieustannych (bez sygn.), S. Szczurek, Wartości duszpasterskie kultu Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy dla parafii i duszpasterza. Referat wygłoszony w czasie Konferencji o kulcie Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy dla kapłanów w Archidiecezji Poznańskiej i Gnieźnieńskiej [1952], s. 3, rkps; por. 
M. Brudzisz, O. Stanisław Szczurek (1917–1986), „Nasze Wiadomości” 39 (1986), z. 4, s. 107–118; 
por. M. Sadowski, Geneza i początki nabożeństwa Nieustannej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Polsce, w: Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Janowi Kracikowi 
w 70. rocznicę urodzin, red. E. Wróbel, R. Szczurowski, Kraków 2011, s. 325.

66 S. Gruszka, Dzieje kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy kościele św. Krzyża w Gliwicach 
w latach 1951–2001, „Studia Redemptorystowskie” 4 (2006), s. 60–61.
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Stąd zaopatrywano parafie wielu diecezji w niezbędne materiały duszpaster-
skie dotyczące teologii tego nabożeństwa i związanej z nim praktyki liturgicznej 
(podręczniki, obrazy, śpiewniki, pomoce kaznodziejskie). Jednak pomimo tej 
szczególnej roli gliwickiej ikony nie udało się wówczas doprowadzić do jej ko-
ronacji, choć w 1966 roku rozważano taką opcję, jak to już zostało wspomniane.

Myśl i starania w sprawie koronacji nie zostały jednakże zarzucone i powró-
cono do tej idei w 2011 roku przy okazji 60-lecia zaprowadzenia nieustannej 
nowenny, znajdując przychylność zarówno wśród duchownych, jak i świeckich. 
Podjął ją proboszcz o. Piotr Świerczok wraz ze swymi współpracownikami, za-
chęcony przez ówczesnego biskupa gliwickiego Jana Wieczorka: „Nadszedł 
czas, aby redemptoryści przygotowali koronację obrazu MBNP w Gliwicach, 
słynącego łaskami i Nieustającą Matczyną opieką nad tym ludem”. Jego następ-
ca bp Jan Kopiec życzliwie poparł myśl o koronacji ikony koronami papieskimi 
przedstawioną w oficjalnym liście przełożonego Prowincji Warszawskiej Re-
demptorystów o. Janusza Soka z 24 października 2012 roku67.

13 listopada 2013 roku podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra pa-
pież Franciszek pobłogosławił przywiezione przez gliwicką delegację korony. 
Jednocześnie w odpowiedzi na prośbę biskupa, duchowieństwa i wiernych die-
cezji gliwickiej prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
kard. Antonio Cañizares Llovera 22 stycznia 2014 roku wydał breve potwier-
dzające papieskie błogosławieństwo i przywilej koronacji obrazu w Gliwicach. 
Ustalono datę uroczystości koronacyjnych na 22 czerwca 2014 roku oraz miej-
sce, czyli katedrę gliwicką pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła. W specjalnej 
odezwie do diecezjan ordynariusz gliwicki bp Jan Kopiec przedstawił historię 
miejsca i kultu łaskami słynącego obrazu, zaprosił wszystkich na uroczystość 
koronacyjną oraz wyraził nadzieję, że będzie ona znakiem jedności wiary i za-
wierzenia Tej, która pomaga nieustannie68.

Bezpośrednim duchowym przygotowaniem do koronacji było maryjne tri-
duum w dniach 19–21 czerwca, które w gliwickiej świątyni redemptorystów 
67 Prowincjał pisał w swym liście: „Zamiary związane z koronacją Obrazu zostały ożywione 

i wzmocnione podczas obchodów 60 rocznicy nabożeństwa Nowenny Nieustannej do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. Obecny proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego o. Piotr 
Świerczok skierował do mnie jako Przełożonego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów prośbę 
o błogosławieństwo dla działań zmierzających do koronacji słynącego łaskami Obrazu, na co 
po konsultacji z moimi współpracownikami odpowiedziałem pozytywnie. Ponadto wspólnota 
redemptorystów wraz z wiernymi parafii i pielgrzymami modli się podczas każdej Nowenny 
Nieustannej w intencji koronacji. (…) Akt koronacji Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
koronami papieskimi byłby wyrazem wdzięczności i niezwykłym darem dla jeszcze większej czci 
Maryi i dobra duchowego wiernych diecezji gliwickiej”; Archiwum Klasztoru Redemptorystów 
w Gliwicach (dalej: AKRG), bez sygn., Prowincjał J. Sok do bpa J. Kopca, Warszawa, 24 października 
2012, kopia mps.

68 AKRG, bez sygn., Bp J. Kopiec, Odezwa i zaproszenie na uroczystą koronację Obrazu MBNP 
w Gliwicach, Gliwice, 7 czerwca 2014.



366 Studia Redemptorystowskie

poprowadzili misjonarze o. Zbigniew Podlecki i o. Jan Ćwikowski. W wigilię 
uroczystości, w sobotni wieczór, ikonę Nieustającej Pomocy uroczyście wpro-
wadzono do katedry św.św. Apostołów Piotra i Pawła, po czym nastąpiło czu-
wanie modlitewne i apel maryjny, któremu przewodniczył biskup senior Jan 
Wieczorek.

Koronacja miała miejsce następnego dnia podczas uroczystej Mszy św. pon-
tyfikalnej, której przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, wespół z sześcioma 
biskupami i ponad 60 kapłanami. Metropolita krakowski wygłosił też okolicz-
nościową homilię, przypominając o wyjątkowości Maryi i Jej wielkim udzia-
le w życiu Jezusa i Kościoła: „Królowej przysługuje korona. W wypadku Maryi 
korona jest symbolem Jej wyjątkowego Boskiego macierzyństwa oraz Jej niepo-
wtarzalnej roli w historii zbawienia. Taki jest najgłębszy sens dzisiejszej korona-
cji”. Kaznodzieja zauważył jednocześnie, iż „nakładając korony pobłogosławione 
przez Papieża Franciszka (…) chcemy przez ten gest wyrazić wdzięczność na-
szej Matce i Królowej za Jej opiekę nad nami, za Jej panowanie w naszych ser-
cach, za Jej znaczącą obecność we wspólnocie Kościoła Gliwickiego i w naszej 
Ojczyźnie”. Dodał również, że opiece Maryi pod wezwaniem Nieustającej Po-
mocy pragnie zawierzyć rodziny zwłaszcza wielodzietne, narzeczonych przy-
gotowujących się do małżeństwa oraz ludzi potrzebujących i ubogich69.

Po końcowym błogosławieństwie licznie zgromadzeni wierni wraz z du-
chowieństwem i osobami konsekrowanymi udali się w procesji z ukoronowaną 
ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy do kościoła redemptorystów, gdzie do-
konano aktu zawierzenia. Bezpośrednią transmisję z tego wydarzenia przepro-
wadziło Radio Maryja oraz TV Trwam.

W podsumowaniu tego szkicu dziejów koronacji ikony MBNP w kościołach 
polskich redemptorystów należy stwierdzić, że opisane tu uroczystości były 
dla tego kultu swoistymi kamieniami milowymi, a zarazem widomym znakiem 
wciąż żywej pobożności maryjnej na ziemiach polskich w ostatnim półwieczu, 
w czym szczególne zasługi ponoszą wytrwali promotorzy tego kultu – ojcowie 
i bracia Warszawskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.

69 AKRG, bez sygn., Kard. S. Dziwisz, Homilia podczas Mszy św. koronacyjnej Obrazu MBNP 
w Gliwicach, Gliwice, 22 czerwca 2014.
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Summary

Coronations of the Icon of Our Lady of Perpetual Help  
in the churches of Polish Redemptorists

This elaboration shows the history of papal coronation of the Icon of Our Lady 
of Perpetual Help in churches of Polish Redemptorists from 1967 to 2014. This 
article was written as a preparation for the celebration of the 150th anniversary 
of the revitalization of the worship of the Icon and of entrusting the Icon by Pius 
IX into care of Redemptorist Fathers. The author on the basis of new sources de-
scribes the ministry of Polish Redemptorists in various stages of preparation and 
holdings of the coronation ceremony in important places of worship in Poznań, 
Toruń, Kraków–Podgórze, Mościska and Gliwice. Events described here are  
living proof of Marian devotion in the Polish lands in the last half century.

Maciej Sadowski CSsR – doktor nauk humanistycznych, w latach 
2006–2008 dyrektor studiów WSD Redemptorystów w Krakowie, adiunkt 
w Katedrze Historii XIX i XX wieku na Wydziale Historii i Dziedzictwa 
Kulturowego UPJPII w Krakowie, przewodniczący zespołu redakcyjnego 
serii „Studia do dziejów redemptorystów polskich”, członek redakcji 
rocznika „Studia Redemptorystowskie”.
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W 2014 roku przypada 80. rocznica założenia klasztoru redemptorystów 
w Zamościu. Stało się to inspiracją do ukazania szerokiego spektrum działal-
ności ojców i braci z tego klasztoru od momentu jego powstania aż do czasów 
współczesnych. Przez te lata redemptoryści obejmowali swoją posługą dusz-
pasterską szczególnie mieszkańców Zamościa i cały region Zamojszczyzny. 
Starali się wychodzić naprzeciw ich potrzebom, pogłębiać ich świadomość re-
ligijną oraz wpłynąć na odnowę życia moralnego. W tym celu zakładali sodali-
cje, bractwa, organizowali nadzwyczajne akcje duszpasterskie, poświęcali wiele 
czasu na sprawowanie sakramentu pojednania. Swoją posługą objęli chorych 
i cierpiących w miejscowym szpitalu, a w trudnych latach 80. podjęli się dusz-
pasterstwa „Solidarności”. Po utworzeniu parafii objęli szczególną troską powie-
rzonych im wiernych, prowadząc katechizację oraz podejmując nowe zadania 
i inicjatywy duszpasterskie. Redemptoryści nie ograniczali się do pracy na miej-
scu, przy kościele św. Mikołaja, ale realizując cel wyznaczony przez swego za-
łożyciela, św. Alfonsa Liguoriego, od samego początku podejmowali też prace 
misyjne i rekolekcyjne, nie tylko w ówczesnej diecezji lubelskiej, ale także na te-
renie całego kraju. 
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1. Sytuacja społeczno-religijna Zamojszczyzny na przełomie XIX 
i XX wieku

Przemianom ekonomicznym zachodzącym na Zamojszczyźnie po 1864 
roku towarzyszyły m.in. przeobrażenia struktury społecznej. Najistotniejszym 
elementem tych zmian było zwiększenie liczby robotników przemysłowych, 
którzy pracowali głównie w przemyśle rolno-spożywczym, drzewnym i cera-
micznym, będącym w większości własnością Ordynacji Zamojskich1.

Należy podkreślić, że wszechstronny rozwój Zamościa uczynił z tego mia-
sta w okresie międzywojennym ważny ośrodek kulturalno-oświatowy regionu. 
Powstały więc: dom ludowy, biblioteka, „Księgarnia Polska”, teatr i kino, publi-
kowano wiele lokalnych czasopism. W Zamościu ukazywał się nakładem Koła 
Miłośników Książki kwartalnik regionalny poświęcony dziejom Zamojszczy-
zny „Teka Zamojska”. W różnych okresach wydawane były tygodniki, a nawet 
dzienniki społeczno-polityczne. Należy również podkreślić dynamiczny rozwój 
szkolnictwa średniego. Wśród tych szkół poziomem nauczania wyróżniały się 
Państwowe Gimnazjum im. Zamoyskiego, Państwowe Gimnazjum im. Marii 
Konopnickiej, Gimnazjum Koedukacyjne Żydowskie, Seminarium Nauczyciel-
skie Żeńskie, Szkoła Przemysłowo-Handlowa Polskiej Macierzy Szkolnej, Szko-
ła Rzemieślnicza i Szkoła Rolnicza w Janowicach. 

Z drugiej strony, pojawiło się bardzo interesujące zjawisko społeczne. Mia-
nowicie od 1905 roku na Zamojszczyźnie systematycznie wrastało poparcie 
dla PPS, SDKPiL2, a później dla PSL „Wyzwolenie”, co w konsekwencji dopro-
wadziło do tego, że region zamojski stał się jednym z najbardziej radykalnych 
politycznie okręgów wyborczych. W efekcie w czasie wyborów do Sejmu Usta-
wodawczego w 1919 roku największą popularnością na Zamojszczyźnie cie-
1 Dużą część regionu zamojskiego stanowiły dobra Ordynacji Zamojskiej, największej ordynacji 

familijnej w Polsce. Obejmowała ona kompleks 40 majątków ziemskich, 14 nadleśnictw i szeregu 
przedsiębiorstw przemysłowych. Siedzibą ordynacji był Zwierzyniec. Została ona założona w 1589 
roku przez Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana koronnego, na zasadach niepodzielności, 
niezbywalności i dziedziczenia drogą spadkobrania w linii męskiej; H. Świątkowski, Życie polityczne 
Zamojszczyzny w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze 
polskiej, red. K. Myśliński, Zamość 1969, s. 292. 

2 Pierwszy okres organizowania się partii robotniczych przypada na rok 1905, w którym utworzono 
Polską Partię Socjalistyczną. Niedługo później w Zamościu powstało Koło SDKPiL. Pod wpływem 
haseł rewolucji październikowej w 1918 roku wzrosło w Zamościu i na Zamojszczyźnie nasilenie 
ruchu rewolucyjnego. Zorganizowano wówczas Radę Delegatów Robotniczych, Milicję Obywatelską, 
powołano Radę Żołnierską i Czerwoną Gwardię. Pod przewodnictwem Antoniego Albrechta 
powstała wspólna Rada Robotniczo-Żołnierska, do której dołączyła SDKPiL. Konsekwencją tego 
było powstanie zbrojne o charakterze rewolucyjnym w Zamościu w dniach 28–30 grudnia 1918 roku. 
Udział w nim wzięli robotnicy, służba folwarczna oraz ok. 100 żołnierzy miejscowego garnizonu. 
Na czele Komitetu Rewolucyjnego stanął A. Albrecht. Powstanie zostało stłumione przez przybyły 
z Lublina batalion wojskowy. Por. Zamość: z przeszłości twierdzy i miasta, red. A. Koprukowniak, 
A. Witusik, Lublin 1980, s. 238–239. 
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szyło się PSL „Wyzwolenie”. Było ono stronnictwem chłopskim, które w swoim 
programie, stojącym m.in. na gruncie rozdziału Kościoła od państwa, popiera-
ło oświatę i rozwój spółdzielczości na wsi3. W roku 1922 z okręgu zamojskie-
go dwa mandaty uzyskało Chłopskie Stronnictwo Radykalne, kolejne dwa lista 
mniejszości narodowych oraz jeden mandat PSL „Wyzwolenie”. Przy wyborach 
w 1928 roku po dwa mandaty otrzymały Stronnictwo Chłopskie i PPS oraz je-
den PSL „Wyzwolenie”. Wreszcie w wyborach w 1930 roku lista Centrolewu 
uzyskała trzy mandaty4. Ta radykalizacja poglądów i postaw, a także podatność 
na hasła komunistyczne i rewolucyjne miały swoje źródło w kryzysie i  trud-
nej sytuacji materialnej całego regionu. Źle prowadzona była gospodarka rolna, 
długi ordynacji wobec pracowników rolnych oraz robotników były ogromne. 
Nastąpiło wielkie zubożenie wsi.

Gdy mówimy o sytuacji Zamojszczyzny, nie można zapomnieć o sytuacji 
i roli Kościoła katolickiego na tym terenie. Szczególnie brzemienna w skut-
ki okazała się klęska powstania styczniowego, w którym duża część ducho-
wieństwa aktywnie uczestniczyła. Spowodowało to represje wobec Kościoła 
katolickiego oraz zmiany w strukturze narodowościowej i wyznaniowej na 
Zamojszczyźnie. Do 1915 roku systematycznie zmniejszała się liczba lud-
ności obrządku rzymskiego. Spowodowane to było silną akcją rusyfikacyjną 
tych terenów przez władze carskie, które bardzo intensywnie zasiedlały te-
reny wschodniej Zamojszczyzny ludnością rosyjską, w większości wyznaw-
cami prawosławia. W konsekwencji w chwili wybuchu I wojny światowej do 
Kościoła rzymskokatolickiego należało 65% populacji. Istniały także inne Ko-
ścioły i grupy wyznaniowe, wśród nich Kościół prawosławny (20% populacji), 
gmina żydowska (13% populacji) oraz kilkuprocentowa grupa protestan-
tów. Tę strukturę narodowościową i wyznaniową zmieniła I wojna światowa 
i związane z nią migracje ludności. W 1918 roku wierni Kościoła rzymskoka-
tolickiego stanowili 77%, prawosławnego tylko 5,5%, a wyznawcy judaizmu 
16,9% populacji. Zmalała również do 66 osób liczba wiernych wyznania pro-
testanckiego. Nową, nieliczną grupę (0,5%) stanowili grekokatolicy5. Warto 
zauważyć, iż te proporcje zmieniały się w zależności od miejscowości. W sa-
mym Zamościu np. w 1918 roku na 13 054 mieszkańców było 4537 katolików 
(ludność polska), 8707 wyznania mojżeszowego i 10 prawosławnych6.

3 A. Kołodziejczyk, Działalność Macieja Rataja w Zamościu. Wrzesień 1918 – Luty 1919, „Rocznik 
Zamojski” 2 (1988), s. 135–142. 

4 H. Świątkowski, Życie polityczne Zamojszczyzny…, dz. cyt., s. 295. 
5 J. Gawrysiakowa, Grupy wyznaniowe ludności w Lubelskiem w XIX w., Lublin 1992, s. 19; 

J. Lewandowski, Zmiany w strukturze narodowościowej i wyznaniowej ludności Zamojszczyzny 
w czasie I wojny światowej, „Rocznik Zamojski” 3 (1992) s. 89–111. 

6 Zamość: z przeszłości…, dz. cyt., s. 208. 
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Zupełnie nowa sytuacja religijna i społeczna wytworzyła się w Zamościu 
i na Zamojszczyźnie po roku 1926, kiedy to powstał Polski Narodowy Kościół 
Katolicki (PNKK). Jego działalność w Zamościu zainaugurował 18 kwietnia 
1926 roku proboszcz z Krosna (nazwisko nie jest znane), który wygłosił odczyt 
o PNKK. Już 13 maja w budynku dawnych koszar kozackich odprawiono pierw-
sze nabożeństwo. Powołana została wówczas pierwsza na Zamojszczyźnie pa-
rafia Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego.

Należy dodać, że wierni PNKK pochodzili w większości z Kościoła katolic-
kiego, byli przyjmowani do nowej wspólnoty przez proboszcza, zapisywani do 
ksiąg parafialnych i zobowiązywali się opłacać regularne składki. Początkowo 
działalność tego Kościoła budziła bardzo wielkie zainteresowanie wśród ludno-
ści wiejskiej i radykalnie nastawionej inteligencji polskiej7.

23 listopada 1926 roku ok. 2 tys. wiernych PNKK z terenu całego wojewódz-
twa lubelskiego spotkało się w Zamościu z założycielem Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego w USA, bpem Franciszkiem Hodurem. Ta wizyta stała się 
impulsem do dalszego szybkiego rozwoju tego Kościoła, który popierali działa-
cze Chłopskiego Stronnictwa „Wyzwolenie”, wśród nich panowie Czarniecki, 
Zubowicz i Świątkowski. Dzięki ich staraniom w 1927 roku w Zamościu został 
wzniesiony mały kościółek. Pierwszym proboszczem parafii został ks. Włady-
sław Faron8. Parafia objęła swoim zasięgiem cały powiat. Wielu wyznawców na-
leżało do radykalnych organizacji chłopskich. Przy kościele odbywały się dla 
nich zebrania9.

W 1930 roku ks. Faron został biskupem Kościoła Narodowego w Polsce 
i podjął starania o uniezależnienie się od bpa Hodura. To spowodowało we-
wnętrzny konflikt, który ostatecznie we wrześniu 1931 roku doprowadził do 
rozłamu. W dniach 2–3 czerwca 1932 roku w Zamościu odbył się synod w celu 
opracowania podstaw organizacyjnych. Uchwalono na nim „Konstytucję, czyli 
ustawy zasadnicze kościoła apostolskiego polsko-narodowego w Polsce”. Była 
ona zbiorem luźno ze sobą powiązanych postanowień o charakterze dogma-
tycznym, organizacyjno-prawnym i liturgicznym. Konstytucja nazwała grupę 
ks. Farona Kościołem katolicko-apostolskim polsko-narodowym, a jemu nada-
7 Polski Narodowy Kościół Katolicki opiera się na orzeczeniach pierwszych siedmiu soborów, odrzuca 

dogmat o nieomylności papieża, kult relikwii, odpusty i celibat, natomiast w liturgii od początku 
stosował język polski. Por. S. Grelewski, Wyznania protestanckie i sekty religijne (Towarzystwo 
Naukowe KUL: Źródła i monografie, t. XIX), Lublin 1937, s. 470–493; B. Kumor, Historia Kościoła, 
t. VIII, s. 430, 641; H. Masson, Słownik herezji w Kościele katolickim, Katowice 1993, s. 180. 

8 Archiwum Klasztoru Redemptorystów w Zamościu (dalej AKZ), teczka: Akta domowe, list 
o. F. Świątka do o. W. Ziobera; autor opisuje, że przebywał w 1927 roku na misjach w kolegiacie 
zamojskiej wraz z o. Niepockim, o. Styką i o. Magierem. Wtedy to W. Faron wezwał ojców na dysputę 
„Czy piekło jest, czy [go] nie ma” do Magistratu. Magistrat opowiedział się wówczas po stronie 
W. Farona i wydał odpowiednie rozporządzenie, że piekła nie ma. 

9 A. Kędziora, Zamość od A do Z. Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK, Zamość 1994, s. 121–122. 
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ła godność tytularnego arcybiskupa Efezu, biskupa metropolity, ordynariusza 
na całą Polskę10.

Do końca lat 30. Zamość był ogólnopolskim centrum PNKK. Wychodziły tu 
wydawane i redagowane przez ks. Farona czasopisma, np. w latach 1930–1936 
dwutygodnik „Polska odrodzona”, wcześniej wydawany w Krakowie. W latach 
1929–1932 publikowano miesięcznik „Głos Polski Odrodzonej” i „Komunikat 
informacyjny”11.

2. Przyczyny założenia klasztoru

Skomplikowana sytuacja religijna, indyferentyzm religijny ludności, zanie-
dbania duszpasterskie, a także zwiększające się wpływy PNKK (tzw. hodurow-
ców) były dla wielu osób świeckich motorem do starań o przeciwstawienie się 
tym niekorzystnym trendom. Jedną z dróg widzieli w sprowadzeniu na Za-
mojszczyznę Zgromadzenia Redemptorystów, którzy byli znani w diecezji lu-
belskiej z przeprowadzonych ponad 200 prac misyjnych i rekolekcyjnych12.

Jedną z pierwszych osób, która myślała o sprowadzeniu do Zamościa Zgro-
madzenia Najświętszego Odkupiciela, była p. Sobańska z Łabuń, matka Alek-
sandrowej Szeptyckiej. Ona to ubolewała nad wrogą dla Kościoła agitacją 
zamojskich hodurowców. Chciała im przeciwstawić jakąś konkretną, zorgani-
zowaną akcję katolicką. Wielokrotnie omawiała tę sprawę z infułatem ks. Win-
centym Hartmanem, proboszczem zamojskiej kolegiaty. Jednak żadnych 
konkretnych decyzji nie podjęto13. Osobiście nie doczekała się przybycia ojców 
do Zamościa.

Kolejne próby sprowadzenia redemptorystów do Zamościa podejmowali 
przedstawiciele rodu Szeptyckich. W roku 1928, gdy o. Karol Szrant głosił misję 
w Łabuniach, wyrazili oni życzenie, aby redemptoryści osiedlili się w Zamościu. 
W tej sprawie podjęli konkretne działania formalno-prawne. Szeptyccy przedsta-
wili tę kwestię bpowi Fulmanowi – ordynariuszowi diecezji lubelskiej, natomiast 
do Krakowa udał się p. Starowiejski, zięć Szeptyckich, na spotkanie z o. Emanu-
elem Trzemeskim, prowincjałem redemptorystów, aby sprawę sfinalizować14. 
Jednakże ta propozycja, chociaż bardzo interesująca, nie mogła zostać wówczas 
przyjęta z co najmniej dwóch przyczyn. Pierwszą były braki kadrowe prowincji, 
drugą – tworzenie w tym samym czasie fundacji i juwenatu w Toruniu.

10 S. Grelewski, Wyznania protestanckie…, dz. cyt., s. 492–494. 
11 A. Kędziora, Zamość od A do Z…, dz. cyt., s. 122. 
12 K. Zabawa, Początki i organizacja Redemptorystów Polskich (1787–1945), praca doktorska pisana 

na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL, Lublin 1971, mps, s. 152. 
13 Kronika domu zamojskiego (dalej KDZ), t. l, s. 20. 
14 Tamże. 
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Mimo negatywnej odpowiedzi Szeptyccy ciągle ponawiali zaproszenie dla 
Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela do Zamościa. Sytuacja zmieniła się 
pięć lat później, kiedy prowincjałem był o. Franciszek Marcinek. On to podjął 
na nowo pomysł osiedlania się redemptorystów w diecezji lubelskiej. 23 listo-
pada 1933 roku udał się w tej sprawie do biskupa lubelskiego i przedstawił mu 
projekt założenia klasztoru. Motywy tej decyzji przekazał w swoim pamiętni-
ku: „W Polsce wtedy było coraz trudniej o jaką nową fundację, a z drugiej stro-
ny było możliwe w prowincji przyjąć jaką nową fundację. Dowiedziałem się, iż 
w Zamościu jest kościół z domem i ogrodem, który by się nadawał na funda-
cję dla naszej placówki, gdyż w mieście samym i okolicy nie było innego klasz-
toru. Nadto w diecezji lubelskiej nie było zakonu, który by dawał misje ludowe. 
J. E. Ks. Bp Fulman przyjął mnie bardzo życzliwie, ucieszył się z mojej prośby 
i poradził mi pojechać do Zamościa, by dom i kościół oglądać”15.

O. Marcinek po rozmowach z biskupem udał się do Zamościa 24 listopada 
1933 roku. Po zapoznaniu się z warunkami na miejscu zadecydował o przyję-
ciu nowej placówki i przedstawieniu tego projektu Konsulcie Prowincjalnej16. 
Był on kilkakrotnie omawiany na konsultach, pierwszy raz 28 listopada 1933 
roku. Ostateczną decyzję o przyjęciu placówki w Zamościu podjął Zarząd Pro-
wincji w czasie XII Konsulty17. Decyzja ta wymagała akceptacji władz kościel-
nych w Rzymie. Ostatecznie Kongregacja do Spraw Zakonników w  Rzymie 
10 kwietnia dała zezwolenie na fundację, a o. generał Patrick Murray erygował 
nowy dom Zgromadzenia w Zamościu 13 kwietnia 1934 roku. Pisemną zgodę18 
na jego otwarcie wyraził bp Fulman 24 marca 1934 roku, natomiast 25 kwiet-
nia zawiadomił prowincjała o. Marcinka, iż z dniem 1 sierpnia 1934 roku re-
demptoryści mają objąć kościół św. Mikołaja, gdyż dotychczasowy jego opiekun 
wyprowadził się. Pisał do ojców: „Życzę, aby Pan Bóg błogosławił Wielebnym 
Ojcom na terenie zamojskim ku Jego chwale i ku pożytkowi społeczeństwa”19. 

15 Archiwum Warszawskiej Prowincji (dalej AWP), F. Marcinek, Wspomnienia z mojego życia, s. 183–184. 
16 K. Zabawa, Początki i organizacja…, dz. cyt., s. 153; AKZ, teczka: Akta domowe, list o. S. Greli do 

ks. A. Pikulskiego, Zamość, 16 marca 1964.
17 AWP, Consulationes Provinciales, Cracoviae 1921, s. 5–20. 
18 Erectio novae domus Zamość, „Analecta Congregationis Sanctissimi Redemptoris” 13 (1934), nr 1, 

s. 92; W. Szołdrski, Redemptoryści w Polsce, cz. II, mps, s. 302; K. Zabawa, Początki i organizacja…, 
dz. cyt., s. 154–155; M. Brudzisz, Redemptoryści polscy w służbie Kościoła w ostatnim stuleciu 1883–
1983, „Homo Dei” 1983, nr 3, s. 170. 

19 W. Szołdrski, Redemptoryści w Polsce, dz. cyt., s. 302. Historia kościółka św. Mikołaja, przy którym 
ojcowie pracowali, łączy się z dziejami handlu lewantyńskiego w Zamościu. Kupcy greccy, handlujący 
w Zamościu przeważnie winami i małmazją, 10 stycznia 1589 roku otrzymali od kanclerza i hetmana 
koronnego Jana Zamoyskiego przywilej wybudowania świątyni kultu prawosławnego. Organizacyjnie 
wyznawcy prawosławia posiadali autonomię, hierarchicznie podlegali bezpośrednio pod patriarchat 
konstantynopolitański. Kupcy greccy mieli swoją autonomiczną parafię aż do pierwszych lat XVIII 
wieku. Wskutek wojen, kiedy handel upadł, kupcy wrócili do Grecji. Opustoszały kościół przeszedł 
na własność Ordynacji Zamoyskich. W 1706 roku Anna z Gnińskich Zamoyska, podskarbina wielka 
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15 maja 1934 roku prowincjał o. Franciszek Marcinek wraz ze swoją Radą za-
mianował członków nowego domu w Zamościu. Pierwszym superiorem został 
o. Karol Szrant. Przybył on do Zamościa 4 lipca 1934 roku.

3 sierpnia 1934 roku Kuria Lubelska, przekazując redemptorystom urzędo-
wo kościół i plebanię, opatrzyła pismo klauzulą, że oddaje budynki warunko-
wo. Redemptoryści, osiedlając się w Zamościu, otrzymali posiadłość w zarząd, 
a nie na własność, z powodu roszczeń zgłaszanych przez Kościół prawosławny.

Ostatecznie problem własności fundacji zamojskiej został rozwiązany po 
60 latach pobytu i pracy redemptorystów w Zamościu, gdy o. Waldemar Gaw-
łowski uzyskał w Kurii Diecezjalnej w Zamościu20 dokument określający stan 
prawny majątku klasztornego. Od 1994 roku własnością Zgromadzenia stał się 
budynek klasztorny i plac przy nim. Kościół św. Mikołaja21 wraz z placem przy-
kościelnym należy do Kurii Diecezjalnej, a redemptoryści tylko go obsługują22.

koronna, oddała cerkiew bazylianom unitom. Ci rozwinęli działalność misyjną dla wiernych obu 
obrządków. Po zniesieniu diecezji chełmskiej w 1875 roku cerkiew zamojską oddano prawosławnym 
i pozostawała w ich rękach do 1915 roku, kiedy to wobec groźby zbliżających się wojsk austriackich 
miejscowy kapłan opuścił miasto, a kościół pozostał nieczynny. W lipcu 1918 roku Kuria Biskupia 
w Lublinie wniosła prośbę do austriackiego generała-gubernatora o oddanie cerkwi zamojskiej do 
użytku kultu katolickiego. Świątynia została przekazana ordynariatowi 6 sierpnia 1918 roku na cele 
kultu katolickiego. Nieco później Kuria otrzymała należącą do kościoła sześciopokojową plebanię 
z małą przybudówką. Zaznaczono wyraźnie, że decyzja ta nie narusza w niczym prawa własności do 
kościelnego budynku, które może być w przyszłości tak czy inaczej interpretowane przez właściwą 
władzę państwową. Kościół prawosławny skierował sprawę o uzyskanie kościoła św. Mikołaja 
do Sądu Najwyższego, który potwierdził status quo. W marcu 1940 roku prawosławni Ukraińcy 
uzyskali kościół od władz niemieckich. Pozostawał on w ich rękach w latach 1941–1944. Po wojnie, 
wyrokiem Sądu Grodzkiego w Zamościu, potwierdzonym we wrześniu 1944 roku przez wojewodę 
lubelskiego płk Sidora, kościół zwrócono redemptorystom. Wykonanie wyroków przeciągało się 
z powodu silnego oporu Ukraińców. Gdy akcja wysiedleńcza zmniejszyła ich liczbę w Zamościu, 
prawosławny duchowny ustąpił i 12 grudnia 1944 roku starosta dokonał urzędowego przekazania 
kościoła. W 1947 roku o. A. Lisiak napisał do biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego w sprawie 
uregulowania prawnego posesji, ale nie dało to żadnych efektów. Por. M. Pieszko, Przewodnik po 
Zamościu i okolicy, Zamość 1934, s. 52–53; A. Sławek, 25 lat pobytu Redemptorystów w Zamościu, 
„Nasze Wiadomości” (dalej NW) 14 (1959), nr 3, s. 23–24; K. Zabawa, Początki i organizacja…, 
dz. cyt., s. 155. 

20 Diecezja zamojsko-lubaczowska z siedzibą Kurii w Zamościu powstała z terytorium administracji 
apostolskiej w Lubaczowie oraz części diecezji lubelskiej; Jan Paweł II, List do Kościoła w Polsce 
w związku z ustanowieniem nowej organizacji kościelnej na ręce Episkopatu pod przewodnictwem 
ks. kard. Józefa Glempa, Przewodniczącego Konferencji Biskupów i Prymasa Polski, 25 marca 1992, 
„L’Osservatore Romano” 1992, nr 3–4, s. 68–69. 

21 Decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, Wydział Kultury, pismo nr Kl. 
V – Oa/27/57 z dn. 20 lutego 1957 roku, kościół św. Mikołaja wraz z wystrojem, otaczającym 
go drzewostanem i murowanym ogrodzeniem uznano za zabytek kultury; AKZ, teczka: Władza 
świecka, s. 8. 14 grudnia 1992 roku Zamość wraz z zabytkami (w tym także kościołem św. Mikołaja) 
został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO; W. Przegon, Zamość Światowym 
Dziedzictwem Kultury, Kraków 1995, s. 7. 

22 NW 49 (1994), nr 3–4, s. 68. 
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3. Redemptoryści wobec Polskiego Narodowego Kościoła Katolic-
kiego na Zamojszczyźnie

Redemptoryści przybyli do Zamościa m.in. po to, aby ograniczyć wpływy 
i bardzo szybki rozwój Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, który 
w 1933 roku liczył na terenie powiatu zamojskiego 1973 wyznawców, rekrutu-
jących się głównie z wiernych Kościoła rzymskokatolickiego23.

Jak już wcześniej wspomniano, ks. Faron prowadził nieustannie działania 
zmierzające do ośmieszenia i zniszczenia Kościoła rzymskokatolickiego. Jed-
nym z nich była prowadzona wspólnie z kołami lewicowymi akcja antyklerykal-
na i antykościelna. Jak wielka była wrogość wyznawców PNKK do katolicyzmu, 
świadczyć może motto znajdujące się na stronie tytułowej jego organu praso-
wego, dwutygodnika „Polska odrodzona”, które głosiło: „Polsko, twoja zguba 
w Rzymie”.

Widząc te wszystkie sprawy i zagrożenia, a także zbyt małą aktywność dusz-
pasterską miejscowego duchowieństwa, redemptoryści natychmiast podjęli 
wiele akcji duszpasterskich zmierzających do ożywienia życia religijnego wier-
nych. Dostrzegali konieczność zaangażowania w działalność duszpasterską 
ludzi świeckich oraz pogłębienia ich formacji religijno-moralnej. Ojcowie zor-
ganizowali wiele grup: Sodalicje Mariańskie, Arcybractwo Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy i św. Alfonsa, koła i grupy modlitewne. Zarazem prowadzili 
ożywioną katechezę liturgiczną, a przed każdą Eucharystią uczyli pieśni ko-
ścielnych. Organizowali nabożeństwa, które swoim splendorem i liturgiczną 
oprawą przyciągały wielu wiernych. Wielką wagę w kościele św. Mikołaja 
przywiązywano także do celebracji sakramentu pokuty. W przeciwieństwie 
do innych kościołów na Zamojszczyźnie, u  redemptorystów stale istniała 
możliwość przystąpienia do spowiedzi. W zamyśle niektórych ojców kościół 
św. Mikołaja był miejscem, przy którym odbywała się „nieustanna misja”, na 
wzór misji św. Klemensa Hofbauera w Warszawie. Oprócz duszpasterstwa 
przykościelnego redemptoryści przeprowadzili wiele misji oraz rekolekcji 
w celu ożywienia wiary i przeciwstawienia się wpływom PNKK. 

Innym sposobem formacji wiernych było apostolstwo pióra. Szczególnie 
warto podkreślić na tym polu działalność o. Leona Pyżalskiego, który m.in. 
wydał w 1938 roku książkę pt. Wrogowie ludu. Podejmowała ona wszystkie 
problemy, którymi żyli wierni na Zamojszczyźnie i nie tylko, dając zarazem 
konkretne wskazania i sposoby zapobiegania zagrożeniom ze strony wro-
gów ludu chrześcijańskiego24. Wśród nich autor wymienia m.in. następujące 
23 A. Kędziora, Zamość od A do Z…, dz. cyt., s. 122. 
24 Konsulta Warszawskiej Prowincji Redemptorystów z 26 października 1937 roku pozwoliła, aby na 

koszt domu w Zamościu wydano opracowanie autorstwa o. Pyżalskiego Wrogowie ludu. 
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problemy: złe książki, złe pisma, podejrzane organizacje, alkoholizm, idee 
komunistyczne itp.25.

4. Wybrane rodzaje działalności pastoralnej

4.1. Arcybractwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Alfonsa
Ważnym rysem charyzmatu i zarazem polem działania redemptorystów jest 

szerzenie kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, co zlecił im papież Pius IX 
w roku 1865, przekazując pod ich opiekę tę cudowną ikonę. W Polsce wielkim 
apostołem tego kultu był o. Bernard Łubieński wraz ze współbraćmi. 

Redemptoryści, osiedlając się w Zamościu, podjęli się zadania zaprowadze-
nia Arcybractwa, którego członkowie w szczególny sposób szerzyć mieli cześć 
ku Matce Bożej Nieustającej Pomocy. Aby założyć Arcybractwo, ojcowie zwró-
cili się z oficjalną prośbą do ordynariusza diecezji lubelskiej o zgodę na pro-
wadzenie takiej formy duszpasterstwa przy kościele św. Mikołaja. Bp Fulman 
udzielił zgody 28 września 1938 roku26, a Arcybractwo zostało kanonicznie za-
prowadzone 16 października27. Wierni z całego Zamościa byli przygotowywani 
na tę uroczystość od dłuższego czasu, zatem przybyli dość licznie. Zapał obec-
nych był wielki, a sama idea trafiła na podatny grunt. Przejawiło się to w licz-
nych zgłoszeniach w szeregi Arcybractwa. Pierwszego dnia zapisało się ponad 
200 osób. W ciągu tygodnia zapisywali się kolejni członkowie28.

Dodać należy, że przyjmowanie członków do Arcybractwa dokonywało się 
poprzez wpisanie do „Księgi Arcybractwa Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy i św. Alfonsa” imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania kandydata oraz od-
mówienie specjalnej modlitwy przygotowanej na tę okoliczność. W tym akcie 
kandydat oddawał się na służbę Matce Bożej poprzez naśladowanie Jej cnót: 
pokory, czystości i miłości bliźniego, oraz obierał sobie za patrona św. Alfonsa. 
Następnie otrzymywał medalik z wizerunkiem Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy, który był widocznym znakiem przynależności do Arcybractwa29.

Celem Arcybractwa była służba Maryi oraz bliźniemu. Stawiano sobie za cel 
szczerzenie pośród wierzących kultu MBNP. Liczba członków Arcybractwa za-
mojskiego ciągle wzrastała, a przez to stawało się ono coraz bardziej widoczne 
i aktywne. Pierwsza procesja Arcybractwa odbyła się 9 kwietnia 1939 roku, kie-
dy to podczas uroczystości wielkanocnych obok feretronów niesiona była cho-

25 L. Pyżalski, Wrogowie ludu, Zamość 1938, s. 111. 
26 AWP, Księga Arcybractwa Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Alfonsa od dn. 16 X 1938 roku 

w Zamościu (dalej KAMB), s. 1. 
27 W. Szołdrski, Redemptoryści w Polsce, dz. cyt., s. 306. 
28 KDZ, t. II, s. 54. 
29 AWP, Karta wpisowa do Bractwa Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Alfonsa (broszura), s. 4. 
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rągiew Arcybractwa oraz chorągiew sporządzona przez pracownice domowe ze 
stowarzyszenia „Dzieci Maryi”30.

Punktem stałym formacji były Msze św. oraz nabożeństwa Arcybractwa, które 
odbywały się w drugą niedzielę miesiąca. Większość członków stanowili miesz-
kańcy Zamościa, chociaż nie zabrakło również wiernych z pobliskich wiosek, 
a nawet z bardziej odległych miejscowości. Byli to mieszkańcy Sitańca, Żdanowa, 
Płoskiego, Jatutowa, Chomęcisk Dużych, Majdanu, Pniówka, Lipska, Udrycz, Ła-
buniek, Mokrego, Jarosławca, Kosobud, a także Suchowoli, Szczebrzeszyna, Kry-
łowa, Terespola, Józefowa, Hrubieszowa, a nawet Żulina k. Rejowca31.

Lata okupacji Polski nie spowodowały upadku tego dzieła. Mimo licznych 
problemów liczba członków Arcybractwa w Zamościu wciąż powiększała się 
o gorliwych czcicieli Maryi. Do 1 września 1939 roku w Księdze Arcybractwa 
były zapisane 662 osoby. Natomiast w czasie okupacji liczba ta się podwoiła, bo-
wiem do 18 maja 1945 roku zapisanych było już 1230 członków32.

Okres powojenny, zmieniająca się sytuacja polityczna kraju i inne uwarun-
kowania nie sprzyjały działalności Arcybractwa. W październiku 1949 roku 
o. Władysław Rogowski podczas nowenny przed uroczystością Niepokalane-
go Poczęcia Matki Bożej zwrócił uwagę, że Arcybractwo znajduje się w wielkim 
zaniedbaniu. W dzień tej uroczystości zachęcał wiernych do ofiarowania się 
Maryi i św. Alfonsowi. Zapisało się wówczas 220 nowych członków33. Nadzie-
ję ponownego odrodzenia Arcybractwa przekreśliła brzemienna w skutki de-
cyzja władz państwowych z 1950 roku, rozwiązująca wszystkie stowarzyszenia 
kościelne. Likwidacji uległo także Arcybractwo w Zamościu. Ostatni wpis doty-
czący jego działalności, pod numerem 1781, datuje się na 8 grudnia 1950 roku34.

Dzięki Arcybractwu redemptoryści zamojscy mogli szerzyć kult Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy wśród mieszkańców Zamościa i całej Zamojszczyzny.

4.2. Duszpasterstwo „Solidarności”
Troską synów św. Alfonsa było zawsze rozpoznanie potrzeb ludzi, wśród 

których pracowali, i wychodzenie im naprzeciw. W tym kluczu możemy roz-
patrywać również fenomen duszpasterstwa „Solidarności”, gdyż redemptory-
ści mieli za zadanie opiekę nad członkami tego związku w trudnym okresie jego 
działalności.

Na Zamojszczyźnie oparciem i schronieniem dla działaczy „Solidarności” 
stał się kościół św. Mikołaja i pomieszczenia klasztorne redemptorystów. W ko-
ściele celebrowane były Msze św. za ojczyznę, które zawsze gromadziły liczne 
30 KDZ, t. II, s. 72. 
31 AWP, KAMB, s. 1–21. 
32 Tamże, s. 21–40. 
33 KDZ, t. IV, s. 51. 
34 AWP, KAMB, s. 56. 
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rzesze ludzi. Po Mszy św. organizowane były odczyty, recytowano wiersze pa-
triotyczne, urządzano akademie. Okazją do zebrania się na tego rodzaju uro-
czystościach były m.in. rocznice wprowadzenia stanu wojennego35, wybuchu 
II wojny światowej, śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego36, podpisania poro-
zumień sierpniowych z robotnikami w Gdańsku37. Klasztor, oprócz wsparcia 
duchowego, starał się też nieść pomoc materialną represjonowanym członkom 
„Solidarności” oraz ich rodzinom38.

Oprócz uroczystości religijnych w salkach przykościelnych miały miejsce 
nieoficjalne spotkania i rozmowy działaczy „Solidarności”. Niestety, o ich tre-
ści z kronik klasztornych nie można się niczego dowiedzieć, ponieważ nie za-
chowały się żadne źródła. Oficjalnie działalność związku w pomieszczeniach 
klasztornych kończy się 24 kwietnia 1989 roku. Wtedy to nastąpiło poświęcenie 
pomieszczeń zamojskiej „Solidarności”.

W 1989 roku, w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, ce-
lebrowano w kościele uroczystą Mszę św. połączoną z odsłonięciem tablicy 
poświęconej Janowi Pawłowi II. „Solidarność” Ziemi Zamojskiej ufundowała 
zarówno tę tablicę, jak i tablicę upamiętniającą postać ks. Jerzego Popiełuszki 
oraz Krzyż Internowanych Zamojszczyzny 1981–82.

Redemptoryści podjęli się w tych trudnych czasach opieki duszpasterskiej 
nad „Solidarnością” pomimo znanych im zagrożeń i możliwych konsekwencji. 
Mądrze prowadzili zorganizowaną akcję duszpasterską, wskazując na warto-
ści nieprzemijające. Ukazywali potrzebę realizacji ludzkiej osobowości poprzez 
właściwą pracę, godziwe wynagrodzenie oraz pielęgnowali w ludziach patrio-
tyzm. Włączyli się w ten sposób w próby odnowy moralnej, odbudowy sprawie-
dliwości społecznej i praworządności państwa.

5. Parafia 1981–1994

Rozwój miasta i wzrost liczebny mieszkańców sprawił, że ordynariusz lubel-
ski bp Bolesław Pylak erygował na terenie Zamościa nowe parafie. Zwrócił się 
też do redemptorystów z prośbą o przyjęcie duszpasterstwa w jednej z nich. Po 
otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi 15 marca 1981 roku erygował parafię re-

35 KDZ, t. IX, s. 766, 1038; E. Wilkowski, Solidarność na ziemi zamojskiej w latach 1980–1989, Chełm 
2009, s. 894. 

36 Tamże, s. 781. 
37 Tamże, s. 791. 
38 List Delegatów II Walnego Zebrania NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego do 

o. W. Ziobera, Lublin, 10 grudnia 1989; list przesłany przez Delegatów z podziękowaniami za pomoc 
udzieloną NSZZ „Solidarność”, jego represjonowanym członkom i ich rodzinom; List Zarządu 
Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny do o. rektora W. Gawłowskiego, Zamość, 11 grudnia 
1994; list z podziękowaniami za wsparcie duchowe redemptorystów. 
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demptorystów przy kościele św. Mikołaja. Powstała ona w wyniku podziału pa-
rafii kolegiackiej pod wezwaniem św. Tomasza Apostoła. 

Uroczysta inauguracja nowej parafii św. Mikołaja miała miejsce na sumie 19 
lipca 1981 roku. W koncelebrze brali udział o. Andrzej Rębacz, prowincjał War-
szawskiej Prowincji Redemptorystów, ks. dziekan Jacek Żurawski, proboszcz 
parafii o. Władysław Ziober oraz 25 księży diecezjalnych39. Po erygowaniu pa-
rafii przez ordynariusza i przekazaniu jej redemptorystom pozostało tylko za-
twierdzenie jej przez władze państwowe. Sprawy formalne nie trwały długo.  
28 lutego 1982 roku Wydział do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Za-
mościu zatwierdził nowo powstałą parafię40.

Od tego momentu rozpoczęła się praca duszpasterska. Na porządek nabo-
żeństw składała się m.in. celebracja Mszy św. w niedziele i święta oraz w dni 
powszednie, a także nieustanna nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy w środy. 1 sierpnia 1981 roku o. proboszcz zaprowadził tzw. żywy różaniec. 
W grudniu był już trzy róże żeńskie i jedna męska. W miarę upływu czasu przy 
parafii zorganizowano grupę bielanek, ministrantów, oazę. Od 16 kwietnia 
1988 roku zaczęła działać Poradnia Małżeńska i Rodzinna (dotychczas była tyl-
ko przy kolegiacie). 19 marca 1989 roku powstał zespół charytatywny „Maitri”, 
który miał na celu pomoc krajom Trzeciego Świata i misjom zagranicznym po-
przez zbiórkę odzieży i leków41.

W 1983 roku w celu usprawnienia pracy duszpasterskiej przedsięwzięto 
w Żdanowie, wiosce odległej od Zamościa o 6 km, budowę kaplicy. Kamień wę-
gielny poświęcił 6 maja 1984 roku bp Pylak. Dzięki pracy społecznej i ofiarom 
wiernych powstała piękna kaplica pod wezwaniem św. Gerarda Majelli. Pomo-
cy udzieliło też wielu duchownych (ordynariusz lubelski bp Pylak, ks. dziekan 
Jacek Żurawski, ojcowie redemptoryści)42. Uwieńczeniem trudów była uroczy-
sta Eucharystia w kaplicy, połączona z  bierzmowaniem młodzieży Żdanowa 
i okolic, celebrowana przez ks. bpa Jana Śrutwę 16 października 1989 roku43. Od 
tego czasu regularnie odbywały się tam nabożeństwa w dni powszednie oraz 
w niedziele i święta.

Rok 1988 był szczególny w życiu parafii z powodu przeprowadzonych misji. 
Nauki odbywały się w kościele św. Mikołaja i w kaplicy budowanej w Żdanowie. 

Inną formą oddziaływania duszpasterskiego było prowadzenie grupy w ra-
mach Zamojskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Ojcowie w latach 1988–
1993 przewodzili grupie nr 8, popularnie zwanej redemptorystowską. 

39 KDZ, t. IX, s. 117. 
40 Tamże, s. 150. 
41 KDZ, t. IX, s. 230. 
42 AKZ, Księga Fundatorów i Dobroczyńców kościoła pw. św. Gerarda Majelli w Żdanowie, s. 1–21. 
43 KDZ, t. IX, s. 284. 
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Należy podkreślić, że od listopada 1993 roku w każdy piątek miesiąca w ko-
ściele św. Mikołaja odbywała się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramen-
tu i dyżur ojców w konfesjonale. Wiele osób chętnie korzystało z sakramentu 
pojednania. W tym samym czasie utworzono Biuro Radia Maryja44.

Lata 90. przyniosły zmianę sytuacji społeczno-politycznej kraju. W Zamo-
ściu władze państwowe postanowiły przekazać budynek kina „Stylowy” w ręce 
diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Wcześniej należał on do franciszkanów45. Oni 
też chętnie zgodzili się na powrót i osiedlenie się w Zamościu. Biskup ordy-
nariusz Jan Śrutwa postanowił utworzyć parafię Franciszkanów Konwentual-
nych Prowincji Warszawskiej, zgodnie z priorytetem i zaleceniami najwyższych 
władz Zakonu. Na początku czerwca 1994 roku kościół żdanowski został odda-
ny Kurii Diecezjalnej, natomiast oficjalne przekazanie parafii odbyło się miesiąc 
później, 3 lipca 1994 roku. Obecni byli: bp Jan Śrutwa, prowincjał francisz-
kanów o. Łapiński wraz z ośmioma współbraćmi oraz redemptoryści i księża 
z dekanatu. Od tego dnia kościół św. Mikołaja stał się ponownie kościołem rek-
toralnym.

Redemptoryści w miarę swoich możliwości starali się zaradzić potrzebom 
pastoralnym diecezji. Niewątpliwie do takich należało prowadzenie przez nich 
parafii. Odczytując znaki czasu, przyjęli chętnie to wezwanie i wypełniali gorli-
wie swe duszpasterskie obowiązki. 

6. Działalność kapelana szpitala

Organizując pracę w Zamościu, redemptoryści nie zapomnieli o najważniej-
szych adresatach swojego posłannictwa, którymi są ludzie najbardziej potrze-
bujący. Do takich należy zaliczyć chorych i cierpiących, dlatego też podjęli się 
pracy w miejscowym szpitalu46.

22 lipca 1934 roku po raz pierwszy na terenie szpitala celebrowana była Eu-
charystia, natomiast trzy dni później odbyła się komunia generalna w salach47. 
Do wybuchu II wojny światowej ojcowie pracowali w szpitalu, gdzie głosili kon-

44 NW 48 (1993), nr 4, s. 54. 
45 Od 1655 roku była tam największa świątynia w Zamościu (56×29 m), przewyższała rozmiarami 

kolegiatę. Po kasacie klasztoru w 1784 roku przez zaborcę austriackiego przebywały tu siostry 
miłosierdzia, a następnie na pewien czas wrócili franciszkanie. W 1817 roku kościół został przeznaczony 
na magazyn wojskowy. Przed 1840 rokiem przebudowano go na koszary, dzieląc wnętrze na cztery 
kondygnacje. W 1918 roku miał tu swoją siedzibę sejmik powiatowy i Dom Ludowy Polskiej Macierzy 
Szkolnej, a wnętrze adaptowano na kino „Stylowy”. W latach 1925–1933 w budynku mieściło się 
muzeum regionalne. Po wojnie ulokowano tu Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. W 1971 roku 
piętrowe zabytkowe podziemia, starannie odrestaurowane, zostały zaadaptowane na warsztaty szkolne; 
J. Kowalczyk, Zamość – przewodnik, Warszawa 1977, s. 121–123. 

46 KDZ, t. I, s. 18–19; W. Szołdrski, Redemptoryści w Polsce, dz. cyt., s. 302. 
47 KDZ, t. I, s. 18–19. 
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ferencje i sprawowali Msze św. Gdy we wrześniu 1939 roku w Zamościu roz-
gorzały walki, dla o. Marcina Karasia zaczął się „wytężony czas pracy”. Już 10 
września, po pierwszych nalotach, był on w szpitalu z Mszą św. i komunią dla 
rannych. Wśród ofiar bombardowań były 63 osoby zabite i kilkadziesiąt ciężko 
lub lżej rannych48. 12 września o. Karaś zaopatrzył w szpitalu przeszło 100 osób, 
z których większość potem zmarła49.

Kilka dni później, 20 września, o. Karaś ponownie został wezwany do szpi-
tala. Ponieważ wojsko niemieckie już trzy dni wcześniej zakwaterowało się 
obok kościoła, ojciec, aby mógł spokojnie tam pojechać i wrócić, dostał do po-
mocy adiunkta niemieckiego50. Z biegiem czasu kapelan szpitala dostał stałą 
przepustkę umożliwiającą swobodne poruszanie się, także nocą51. W okresie 
okupacji szpital obsługiwali ojcowie Karaś, Trąbka, Müller i Majgier.

Po okresie zawieruchy wojennej, mimo zmieniającej się sytuacji politycznej 
kraju, redemptoryści nadal pracowali w szpitalu miejskim. Odwiedzali chorych, 
spowiadali ich, jak również sprawowali Eucharystię52. Od 1949 roku posługą 
w szpitalu zajęły się józefitki, dlatego ojcowie, oprócz obowiązków względem 
chorych, wzięli pod opiekę duszpasterską również wspólnotę sióstr. Raz w mie-
siącu celebrowana była dla nich Eucharystia, głoszona konferencja oraz odby-
wała się spowiedź. Posługa józefitek w szpitalu nie trwała długo. W 1955 roku 
władze państwowe zmieniły personel, zamiast sióstr zatrudniając świeckich 
pracowników. W zamian zakonnice otrzymały pracę w szpitalu dla umysłowo 
chorych w Radecznicy niedaleko Zamościa53.

Niewątpliwie szpital powiatowy w Zamościu dostarczał redemptorystom 
sposobności do częstego i owocnego apostolstwa wśród chorych, tak indywi-
dualnego, w postaci licznych spowiedzi, jak i w sposób ogólny poprzez kazania 
oraz Mszę św. niedzielną54.

Ojcowie byli przygotowani zareagować na każde wezwanie do chorego, dla-
tego też kilka razy w ciągu dnia kapelan udawał się tam z posługą kapłańską. 
Oprócz codziennych wezwań i obowiązków ojcowie urządzali także spowiedź 
wielkanocną i przed świętami Bożego Narodzenia. Z biegiem czasu zakres pra-
cy się powiększał. Jeden z ojców udawał się do szpitala i roznosił po oddziałach 
komunię św.; przystępowało do niej od 40 do 70 osób. Ponadto od 1960 roku 
w każdy czwartek odbywała się spowiedź, a w każdą niedzielę sprawowana była 

48 AWP, J. Sochacki, Pamiętnik (rkps), s. 25–26; KDZ, t. II, s. 80. 
49 Tamże, s. 90; W. Szołdrski, Redemptoryści w Polsce, dz. cyt., s. 307. 
50 KDZ, t. II, s. 92. 
51 Tamże, s. 119. 
52 NW 3 (1948), nr 4, s. 351. 
53 KDZ, t. IV, s. 50–174. 
54 NW 6 (1951), nr 3, s. 103. 



383Historia

Msza św. z udziałem chorych. Udzielano sakramentu namaszczenia chorych, 
a małe dzieci otrzymywały chrzest55.

W lutym 1960 roku, gdy funkcję kapelana sprawował o. Tadeusz Szarad, od-
nowiona została kaplica szpitalna. O. Tadeusz był członkiem wspólnoty zamoj-
skiej tylko przez pół roku, a mimo to dzięki jego staraniom brudny, odrapany, 
pusty, pozbawiony szyb w oknach lokal, przeznaczony po remoncie szpitala na 
kaplicę, został oczyszczony, odmalowany, udekorowany symbolami religijnymi. 
Ołtarz, który pozostał z poprzedniej kaplicy, odnowiono i pozłocono. O. Sza-
rad wyposażył kaplicę we wszystko, co było w niej potrzebne: szafę, konfesjonał, 
obrazy, stuły, niektóre naczynia liturgiczne oraz krzesła, a na drzwiach wywie-
sił porządek posług duszpasterskich pełnionych na terenie szpitala (Msza św., 
spowiedź w kaplicy i poszczególnych salach)56. W czasie prowadzenia przez re-
demptorystów parafii św. Mikołaja na terenie szpitala miała miejsce normalna, 
systematyczna posługa duszpasterska. Zakonnicy troską duszpasterską objęli 
również personel szpitala.

Po podziale diecezji oraz po uwzględnieniu możliwości nowo powstałej die-
cezji zamojsko-lubaczowskiej redemptoryści przekazali posługę duszpasterską 
w  zamojskim szpitalu w ręce księży diecezjalnych. Nieprzerwanie pracowali 
w nim przez 61 lat: od lipca 1934 do czerwca 1995 roku. Niewątpliwie przez ten 
czas z poświęceniem i gorliwością służyli ludziom cierpiącym i chorym, umac-
niając w nich ducha i niosąc im orędzie obfitego Odkupienia.

7. Działalność misyjno-rekolekcyjna

Redemptoryści posłani są do ludzi najbardziej opuszczonych pod względem 
religijno-moralnym. Szczególną formą tej pracy były i są misje oraz rekolekcje. 

Działalność misyjna redemptorystów już wcześniej była znana księżom 
w diecezji lubelskiej. Po ich osiedleniu się w Zamościu w roku 1934, w miarę 
jak wspólnota domu się powiększała, klasztor podejmował liczne prace misyj-
ne. Już 29 sierpnia 1934 roku rozpoczęto misję w Szczebrzeszynie, we wrześniu 
w Konstopolu na Wołyniu, a w październiku w kościele Serca Jezusowego w Lu-
blinie57. W dość specyficznych warunkach i atmosferze przebiegały misje w la-
tach międzywojennych na terenie diecezji lubelskiej58. Podczas misji ogromna 

55 NW 16 (1961), nr 3, s. 3. 
56 NW 15 (1960), nr 4, s. 48. 
57 W. Szołdrski, Redemptoryści w Polsce, dz. cyt., s. 303. 
58 Szerzej na temat misji przeprowadzonych przez redemptorystów zamojskich w diecezji lubelskiej 

można przeczytać w wydawanym przez lubelską Kurię miesięczniku „Wiadomości Diecezjalne 
Lubelskie” (dalej WDL), np.: Podniosłe i uroczyste chwile w par. Stary Zamość, WDL 17 (1935), 
nr 4, s. 154–156; Misje w parafii Grudek, WDL 17 (1935), nr 10, s. 299; Misje w Kosobudach, WDL 
18 (1936), nr 1, s. 37; Misje w Turowcu, WDL 18 (1936), nr 3, s. 107; Wizytacja pasterska i misje 
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większość parafian przystępowała do sakramentu pokuty i przyjmowała komu-
nię św. Zazwyczaj większość wiernych z parafii uczestniczyła w nabożeństwach. 
W parafiach, gdzie były bractwa różańcowe, przyjmowano nowych członków, 
a gdzie ich jeszcze nie było – starano się je zaprowadzić. Misje na terenie Za-
mojszczyzny miały dodatkowy cel – doprowadzić do nawrócenia i porzucenia 
hoduryzmu. Wiele osób dzięki nim odnalazło na nowo drogę do Kościoła ka-
tolickiego. Czasami jednak przebieg misji był zakłócony. Tak było w Czułczy-
cach w dniach 15–22 sierpnia 1936 roku. W dniu rozpoczęcia misji odbył się 
tam zjazd Frontu Ludowego. Tak opisuje to o. Szołdrski: „Witowcy, wyzwoleń-
cy, socjaliści, niosący zielone i czerwone sztandary zebrali się w pobliżu kościo-
ła i w przemowach atakowali rząd i różne osoby odgrywające ważniejszą rolę 
w katolickim życiu Lubelszczyzny. W pochodzie, jaki następnie urządzono, nie 
brak było okrzyków przeciw Kościołowi”59. Z podobnymi warunkami ojcowie 
nieraz spotkali się na terenie Zamojszczyzny. Zawsze jednak gorliwość i zapał 
misyjny pomagały im w pracy. Zwykle misje powodowały odrodzenie duchowe 
parafii, ożywiały życie religijne i pobudzały do gorliwszych praktyk, a szczegól-
nie zwiększały frekwencję na nabożeństwach kościelnych.

Ordynariusz lubelski bp Marian Fulman, sprowadzając redemptorystów do 
Zamościa, liczył na odrodzenie moralne diecezji. Starał się też niekiedy uczest-
niczyć w uroczystościach misyjnych. Dlatego też na zakończenie misji w parafii 
Dys odbył wizytację pasterską. Przybył tam 6 września 1936 roku i wygłosił ka-
zanie do zebranych tysięcy wiernych, zachęcając ich do świadomego życia re-
ligijnego60. Na zakończenie misji urządzał także bierzmowanie, np. w niedzielę 
2 maja 1937 roku w Zwierzyńcu udzielił w tym sakramencie darów Ducha Świę-
tego 1050 osobom, przeważnie młodzieży. Swoją nauką i błogosławieństwem 
utrwalił skutki odbytych misji61.

W latach międzywojennych na szczególną uwagę zasługuje misja w Lu-
blinie. W dniach od 29 lutego do 15 marca 1936 roku po raz pierwszy w tym 
mieście misja odbyła się we wszystkich kościołach parafialnych jednocześnie. 
Prowadzili ją nie tylko ojcowie z Zamościa, ale również z Warszawy, Torunia, 
Krakowa i Mościsk. Pierwszy tydzień poświęcony był kobietom, natomiast dru-
gi mężczyznom. Było wiele nawróceń, uregulowano sprawy kilku małżeństw 
niesakramentalnych oraz udzielono sakramentu bierzmowania. Misje te zosta-

święte w parafii Dys, WDL 18 (1936), nr 8, s. 269; Misje święte w parafii Konopnica, WDL 18 (1936), 
nr 12, s. 369; Misje święte w parafii Wilkołaz, WDL 19 (1937), nr 4, s. 153; Misje św. w Zwierzyńcu, 
WDL 19 (1937), nr 5, s. 196–197; Misje św. w Łabuniach, WDL 19 (1937), nr 10, s. 304; Misje św. 
w Leszkowicach, WDL 19 (1937), nr 11, s. 355; Misje św. w Zakrzówku, WDL 19 (1937), nr 11, s. 355; 
Misje w parafii Oszczów, WDL 19 (1937), nr 12, s. 402; Misje w Kraśniku, WDL 21 (1939), nr 5, s. 203. 

59 W. Szołdrski, Redemptoryści w Polsce, dz. cyt., s. 306. 
60 Wizytacja pasterska i misje święte w parafii Dys, dz. cyt., s. 269. 
61 Misje św. w Zwierzyńcu, dz. cyt., s. 196–197. 
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ły bardzo dobrze przyjęte i duchowieństwo prosiło o częstsze przeprowadzanie 
takich prac62.

Ostatnią misją przed wybuchem II wojny światowej była misja w Krasno-
brodzie, która rozpoczęła się 26 sierpnia 1939 roku. Wielu mężczyzn nie mogło 
w niej uczestniczyć z powodu mobilizacji. Pomimo wkroczenia wojsk niemiec-
kich do kraju zakończono ją 3 września, tak jak planowano63. 

W okresie okupacji z powodu zakazu władz okupacyjnych nie prowadzono żad-
nych misji. Ponadto Zamojszczyzna była dotknięta wysiedleniami i eksterminacją 
ludności polskiej, przeprowadzono również liczne aresztowania proboszczów. 

Po latach niewoli rosło zapotrzebowanie na pracę misyjną. Już w 1945 roku 
odbyło się siedem misji, natomiast pierwsza renowacja misji przeprowadzona 
przez ojców z domu zamojskiego miała miejsce w 1947 roku w Chojnie, w diecezji 
poznańskiej, a na terenie diecezji lubelskiej – w Gorzkowie, w tym samym roku.

Następne lata przyniosły wzrost liczby prac apostolskich. Trzej ojcowie co 
drugi tydzień udawali się w południowe strony województwa lubelskiego, gdzie 
przeprowadzili szereg misji (m.in. Dołhobyczów, Łaszczów, Nabroż, Tyszowce, 
Godziszów). Misje w diecezji lubelskiej w okresie powojennym miały wielkie 
powodzenie, klasztor nie mógł sprostać wszystkim zaproszeniom. Wiele trze-
ba było odrzucić z powodu małej liczby misjonarzy. Księża proboszczowie byli 
zadowoleni z pracy redemptorystów. Wierni zawsze z tym samym skutkiem, 
mimo licznych przeszkód ze strony władz, z uwagą słuchali misji, wiedząc, że 
w tych trudnych czasach mogą znaleźć oparcie w Kościele. Wielu przystępo-
wało do sakramentu pojednania i komunii św.64. W latach 50. i 60. na terenie 
diecezji lubelskiej renowacje misji odbywały się przeważnie sporadycznie. Prac 
apostolskich natomiast wspólnocie domu zamojskiego nie brakowało. Ojcowie 
jeździli po terenie całej Polski. 

Od roku 1975 następuje spadek liczby prac. W tym właśnie roku przeprowa-
dzono osiem serii misji i dziewięć renowacji; przez dwa następne lata tylko jed-
ną misję i dwie renowacje. 

Ojcowie z domu zamojskiego (Jan Bartos, Karol Barnaś, Stefan Pęgiel, Adam 
Gondek) wprowadzili nową, ciekawą formę misji – w maju 1976 roku w diecezji 
sandomierskiej rozpoczęli Misje Trzeźwościowe, nazywane również Misjami 
Orędzia Fatimskiego Matki Bożej65. W owym roku przeprowadzili 12 serii, a rok 

62 Wielkie misje w Lublinie, WDL 18 (1936), nr 2, s. 75; Misje w Lublinie, WDL 18 (1936), nr 4, s. 152–
153; W. Szołdrski, Redemptoryści w Polsce, dz. cyt., s. 305; F. Marcinek, Wspomnienia…, dz. cyt., 
s. 200. 

63 J. Sochacki, Pamiętnik, dz. cyt., s. 5–16. 
64 NW 3 (1948), nr 4, s. 351; NW 4 (1949), nr 2–3, s. 93; NW 4 (1949), nr 4, s. 137. 
65 Redemptoryści, mając na uwadze „Wytyczne Episkopatu Polski dla kościelnej działalności 

trzeźwościowej”, podjęli się prowadzenia pracy w tej dziedzinie poprzez tzw. Rekolekcje Orędzia 
Fatimskiego Matki Bożej. Odbywały się one w diecezji sandomierskiej od 2 maja 1976 do 
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później aż 21. Dotyczyły one tylko diecezji sandomierskiej i trwały do czerw-
ca 1979 roku. Objęli swoim zasięgiem m.in. następujące parafie: Tczów Średni, 
Tarłów, Ożarów, Obrazów, Sandomierz (kościół św. Józefa i św. Pawła), Osiek, 
Świątnik. W Kępie Kościelnej k. Lipska podczas misji kazanie o trzeźwości wy-
głosił sufragan sandomierski bp Sygnet. Pracowali na tych misjach również oj-
cowie z Łomnicy Zdroju, Barda Śląskiego, Skarżyska-Kamiennej66.

W 1981 roku powstała w Zamościu parafia, w której do 1994 roku posłu-
giwali redemptoryści. Trzech ojców oddelegowano więc do pracy duszpaster-
skiej. W latach 80. misjonarze przeprowadzali po kilka serii misji i rekolekcji 
rocznie. Początek lat 90. przyniósł wzrost liczby prac: niemal 20 misji i pięć re-
nowacji rocznie.

Od 6 marca do 18 września 2004 roku diecezja zamojsko-lubaczowska 
przeżywała nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Redempto-
ryści z całej prowincji, pod przewodnictwem ówczesnego rektora zamojskie-
go o. Stanisława Kiełbasy, prowadzili misje i rekolekcje oraz doby nawiedzenia 
w większości parafii diecezji. 

W sumie przez 80 lat redemptoryści zamojscy pracowali na ponad 600 mi-
sjach. Świadczy to o gorliwości i pracowitości domu zamojskiego, który od 
samego początku zawsze liczył niewielu członków. Zakonnicy starali się jak naj-
lepiej wypełnić swoje podstawowe posłannictwo, czyli misje. 

Rekolekcje parafialne to druga po misjach forma duszpasterstwa nadzwy-
czajnego szczególnie praktykowana przez redemptorystów. Od początku 
istnienia placówki w Zamościu podjęli oni tę posługę. Pierwszą taką pracę prze-
prowadził o. Karol Szrant w Krasnymstawie (8–12 grudnia 1934 roku), w die-
cezji lubelskiej. Lata międzywojenne, jak wspomniano wyżej przy omawianiu 
misji i renowacji, były dla Zamojszczyzny specyficzne. Prace rekolekcyjne prze-
prowadzono wówczas tylko w diecezji lubelskiej. Ojcowie od samego początku 
stykali się z ludźmi, którzy byli pod wpływem idei Polskiego Narodowego Ko-
ścioła Katolickiego oraz haseł socjalistyczno-rewolucyjnych. Przykładem takiej 
parafii może być Tarnogóra, gdzie redemptoryści prowadzili rekolekcje w 1935 
roku. Na terenie parafii znajdował się kościół wyznawców hoduryzmu, którzy 
stanowili kilkutysięczną rzeszę. Po rekolekcjach, z biegiem czasu, z PNKK wy-
stąpiło kilkaset osób.

8 czerwca 1979 roku i trwały po sześć dni, od niedzieli rano do piątku wieczorem. W niedzielę, na 
nabożeństwie wieczornym, przenoszono uroczyście figurę Matki Bożej Fatimskiej z plebanii do 
kościoła. W pierwszych dniach głoszono kazania w całości poświęcone tematyce trzeźwościowej. Na 
zakończenie rekolekcji, podczas Mszy św. z kazaniem maryjnym, odbywało się zawierzenie parafii 
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz procesjonalne odprowadzenie figury Matki Bożej Fatimskiej 
z kościoła do plebanii; J. Bartos, Rekolekcje Trzeźwości, w: Studia sandomierskie, t. III, Sandomierz 
1982, s. 158–160. 

66 J. Krasicki, Duszpasterstwo trzeźwości, w: tamże, s. 143–162. 
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W okresie okupacji hitlerowskiej działalność rekolekcyjna redemptorystów 
zamojskich osłabła. Ograniczenia w zakresie życia religijnego, organizowania 
zebrań czy funkcjonowania różnych stowarzyszeń stanowiły poważną prze-
szkodę. Misji także nie było, ze względu na łapanki urządzane w kościołach. 
Proboszczowie woleli nie narażać swoich parafian. Łatwiej było zorganizować 
rekolekcje parafialne, gdyż trwały one znacznie krócej i ryzyko było mniejsze. 
Kilka takich prac zostało przeprowadzonych w parafiach miasta Lublina oraz 
w Łabuniach, Lipsku, Suchowoli i Zamościu. Mimo trwającej jeszcze wojny re-
demptoryści od pierwszych miesięcy 1945 roku prowadzili rekolekcje na tere-
nach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej.

Po wojnie, aż do czasów obecnych, ojcowie z domu zamojskiego prowadzili 
prace rekolekcyjne przeważnie w diecezji lubelskiej, ale również w parafiach ca-
łej Polski, m.in. w diecezji przemyskiej, pelplińskiej, włocławskiej, gorzowskiej, 
płockiej, siedleckiej.

W pracy rekolekcyjnej i misyjnej uczestniczyło wielu redemptorystów i trud-
no tutaj wszystkich wymienić. Niemniej na uwagę zasługują przynajmniej ci, 
którzy wyróżnili się liczbą przeprowadzonych prac. Są to ojcowie: Karol Szrant, 
Leon Pyżalski, Józef Sochacki, Józef Palewski, Józef Herman, Teodor Kaczewski, 
Antoni Lisiak, Edmund Kowalkowski, Alfons Klaman, Dominik Stawarz, Ed-
mund Zieliński, Mieczysław Fąfara, Stefan Pęgiel, Stanisław Kiełbasa oraz Ire-
neusz Homoncik. Przez 80 lat ojcowie z domu zamojskiego przeprowadzili ok. 
2 tys. serii rekolekcyjnych. 

Powyższy przegląd działalności zamojskich redemptorystów stanowi wy-
mowne świadectwo apostolskiego ducha tej wspólnoty. Wnieśli oni niezaprze-
czalny wkład w dzieło ewangelizacji tego regionu naszego kraju.
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Andrzej Makowski CSsR – ur. w 1971 roku, mgr licencjusz, 
redemptorysta misjonarz, rekolekcjonista, prefekt Tirocinium Pastoral-
nego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w Lublinie.

Summary

80 years of Redemptorist presence in Zamość (1934–2014)

The article presents the outline of the history of the Redemptorist Monas-
tery in Zamość, which celebrates its 80th anniversary in the year 2014. The main 
reason of the foundation of the Redemptorists community in Zamość it was 
both the need of limiting and preventing the growing influence of the Polish 
National Church. Since the very beginning their pastoral ministry was noticea-
bly marked by sanctity of their religious life and their apostolic zeal.

They were devoted to the preaching of abundant redemption to the poor, be-
ing focused not only on the material aspect of redemption but also on its spirit-
ual dimension. They promoted new forms of devotion to Our Lady of Perpetual 
Help and the Archconfraternity of St. Alphonsus. In their ministry of preach-
ing the God’s Word they were very successful in reaching out to the marginal-
ized and oppressed working class, especially in the 80s to the people involved 
with Solidarity movement. The very important part of their ministry were well 
frequented Eucharistic celebrations and hearing confessions. Till now they still 
preach numerous parish missions and retreats not only in the Zamość area but 
also in many other dioceses.
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Epoka średniowiecza przyniosła Europie liczne zmiany w życiu społeczno-
-obyczajowym i kulturalnym. Mylne jest określenie „ciemne wieki”, niejedno-
krotnie jej przypisywane, jako rzekomo okresowi zacofania, zabobonu i upadku. 
W tym właśnie czasie stworzono podstawy rozwoju wspaniałej kultury i sztu-
ki. Zmiany, jakie wtedy zaszły, zwłaszcza w okresie rozkwitu epoki, przeobrazi-
ły światopogląd ówczesnych ludzi. Średniowiecze stworzyło własną, oryginalną 
kulturę we wszystkich sferach życia. Właśnie w tym czasie pojawia się instytu-
cja rycerza – członka odrębnego i zamkniętego stanu rycerskiego. Przynależ-
ność do tego stanu wynikała z urodzenia, a przygotowanie do rzemiosła trwało 
od najmłodszych lat – chłopiec, a później młodzieniec poznawał techniki wal-
ki oraz sposób zachowania w świecie rycerzy, który rządził się własnymi we-
wnętrznymi uregulowaniami.

1. Kto i w jaki sposób mógł zostać rycerzem?

Droga, jaką miał do przebycia młodzieniec pragnący zostać rycerzem, była 
bardzo długa i mozolna. Wymagała wielu wyrzeczeń i lat ciężkich ćwiczeń, któ-
rych uwieńczeniem było wstąpienie w szeregi pełnoprawnych rycerzy poprzez 
pasowanie. Opowieści o sławnych, walecznych i odważnych rycerzach oraz ich 
damach serca budziły z pewnością fascynację niejednego dorastającego chłop-
ca, który marzył o dołączeniu do ich grona. Jednak nie każdy mógł dostąpić 
tego zaszczytu. Przywilej ten należał do wąskiej elity, która spełniła szereg wy-
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magań oraz posiadała niezbędne do tego, przynajmniej w początkowej fazie, 
środki finansowe1.

Rycerzem mógł więc przede wszystkim zostać ktoś wywodzący się z rycer-
skiej rodziny (decydowało szlachetne urodzenie) bądź osoba, która niezwykłą 
odwagą i dokonaniami wsławiła się na polu walki2. Oczywiście dotyczyło to tyl-
ko mężczyzn. Czy zatem kobiety w ogóle się tym nie interesowały? Odpowiedzi 
może udzielić wzmianka Jana Długosza z 1457 roku: „Katarzyna Włodkowa, 
żona Włodka ze Skrzynna, która w te czasy zabawiała się rzemiosłem rycer-
skim, a była w Oświęcimiu, wysławszy swoich ludzi przeciw owym ośmiu zdraj-
com, złapanych w zasadzce ściąć kazała (…)”3. 

Kandydat na rycerza już od najmłodszych lat był zapoznawany z tajnikami 
sztuki rycerskiej, przyswajał sobie sposoby walki, jak i wzory rycerskie4. Wycho-
wanie składało się z kilku etapów. Dziecko – w tym wypadku chłopiec – pozosta-
wało pod opieką matki do siódmego roku życia5. Jednakże już od najmłodszych 
lat synowie rycerzy wychowywani byli w duchu rycerskim, aby jak najlepiej przy-
gotować się do przyszłej funkcji, która miała określać całe ich życie6. 

Znamienne są tu słowa Urszuli Świderskiej: „nikt nie może w pełni uczest-
niczyć w jakiejś kulturze, jeśli nie został do niej przygotowany”7. Stwierdzenie 
to jest aktualne w każdym kraju i w każdym czasie. Aby dobrze wypełniać swo-
je powinności, trzeba rozumieć kulturę, w której wyrastamy – w tym wypadku 
kulturę rycerską. Po ukończeniu siedmiu lat syn trafiał pod opiekę ojca, któ-
ry zapoznawał go stopniowo z rycerskimi obowiązkami i rzemiosłem8. Chło-
piec taki zostawał paziem9 na dworze ojca bądź krewnego; czasami na dworze 
seniora swego ojca. Synowie książęcy natomiast byli wysyłani na dwór obcego 

1 A. Bogucki, O pasowaniu na rycerza i grupach prawnych, „Roczniki Historyczne”, t. 65 (1999), 
s. 196; J. Flori, Rycerze i rycerstwo w średniowieczu, tłum. E. Trojańska, Poznań 2003, s. 95; 
M. Pastoureau, Życie codzienne we Francji i Anglii w czasach rycerzy Okrągłego Stołu (XII–XIII 
wiek), tłum. M. Skibniewska, Warszawa 1983, s. 31–32, 83; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski 
w Polsce późnośredniowiecznej (XIV–XV wiek), Warszawa 2005, s. 61; U. Świderska, Kultura rycerska 
w średniowiecznej Polsce, Zielona Góra 2001, s. 111.

2 M. Pastoureau, Życie codzienne we Francji i Anglii…, dz. cyt., s. 31; J. Rajman, Encyklopedia 
średniowiecza, Kraków 2006, s. 831; U. Świderska, Kultura rycerska…, dz. cyt., s. 102.

3 Jana Długosza kanonika krakowskiego dzieła wszystkie ksiąg XII, tłum. K. Mecherzyński, t. V, 
ks. XII (1445–1480), Kraków 1870, s. 234. 

4 N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, tłum. K. Zabłudowski, K. Markiewicz, 
Warszawa 1980, s. 281; A. Nadolski, Broń i strój rycerstwa polskiego w średniowieczu, Wrocław 
1979, s. 17; M. Pastoureau, Życie codzienne we Francji i Anglii…, dz. cyt., s. 32. 

5 D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, s. 51; U. Świderska, Kultura rycerska…, dz. cyt., 
s. 105; B.W. Tuchman, Odległe zwierciadło czyli rozlicznymi plagami nękane XIV stulecie, Katowice 
1993, s. 64.

6 W. Iwańczak, Tropem rycerskiej przygody, Warszawa 1985, s. 57.
7 U. Świderska, Kultura rycerska…, dz. cyt., s. 102.
8 Tamże, s. 105.
9 A. Bogucki, O pasowaniu…, dz. cyt., s. 195; B.W. Tuchman, Odległe zwierciadło…, dz. cyt., s. 64.
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władcy. W XV-wiecznej Polsce chłopcy przebywali na dworze książęcym bądź 
jakiegoś możnowładcy. Tutaj pod okiem opiekunów, doświadczonych rycerzy, 
uczyli się posługiwania bronią oraz etykiety dworskiej10. 

W wychowaniu rycerskim dużą wagę przywiązywano do władania bronią, 
przy czym największy nacisk kładziono na siłę i tężyznę fizyczną, którą można 
było uzyskać przez systematyczne ćwiczenia11. 

Gdy chłopiec wchodził w czternasty rok życia, stawał się giermkiem12 w służ-
bie rycerza. Do jego obowiązków należało usługiwanie mu przy stole w czasie 
uczt, jak też dbanie o jego konia, ekwipunek i broń13. I tutaj niezbędna była siła, 
której poszukiwano i na którą kładziono nacisk w wychowaniu rycerskim. Wią-
zało się to głównie z ciężarem ekwipunku, ponieważ sama zbroja ważyła co naj-
mniej 25 kilogramów, nie mówiąc już o reszcie14. 

U Ambrożego Boguckiego niejednokrotnie można spotkać się z określeniem 
giermka mianem „panoszy”. Nazwa ta rozpowszechniła się wśród warstwy ry-
cerskiej i nie dotyczyła wyłącznie giermków; w późnym średniowieczu odnosi-
ła się również do urzędników szlacheckich15. 

Młodzieńcy pozostawali na nauce najpierw w charakterze paziów, a póź-
niej giermków, licząc, że dzięki wiernej służbie z czasem otrzymają ostrogi 
i pas, które stanowiły zaszczyt i dumę noszącego je16. Trzeba jednak pamiętać, 
iż nie wszyscy mogli liczyć na tego rodzaju promocję; pozostali umiejętności 
nabywali w domu rodzinnym pod okiem np. starszych braci17. 

Marzeniem każdego giermka było dostąpienie zaszczytu pasowania. Ta ce-
remonia była ostatnim krokiem na drodze do zostania pełnoprawnym ryce-

10 G. Duby, Rycerz, kobieta i ksiądz. Małżeństwo w feudalnej Francji, tłum. H. Geremek, Warszawa 
1986, s. 225–226; J. Flori, Rycerze i rycerstwo w średniowieczu, dz. cyt., s. 197; M. Pastoureau, Życie 
codzienne we Francji i Anglii…, dz. cyt., s. 32; U. Świderska, Kultura rycerska…, s. 106; B.W. Tuchman, 
Odległe zwierciadło…, dz. cyt., s. 64.

11 D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 51; L. Zakrzewski, Etos rycerski w dawnej 
i współczesnej wojnie, Warszawa 2000, s. 26.

12 A. Bogucki, O pasowaniu…, dz. cyt., s. 195; B.W. Tuchman podaje, że chłopiec stawał się giermkiem 
na przełomie 14 lub 15 roku życia; taż, Odległe zwierciadło…, dz. cyt., s. 64.

13 M. Pastoureau, Życie codzienne we Francji i Anglii…, dz. cyt., s. 33; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski 
w Polsce…, dz. cyt., s. 51; B.W. Tuchman, Odległe zwierciadło…, dz. cyt., s. 64.

14 A.R. Chodyński szacuje ciężar zbroi w zależności od jej przeznaczenia: do walki „na tępe” 46 kg, 
„na ostre” ponad 40 kg; tenże, Turnieje rycerskie w średniowieczu, „Wiedza i Życie” 1997, nr 6, s. 36. 
J. Flori podaje, że waga zbroi wojennej wynosiła 20–30 kg, turniejowe mogły ważyć nawet 80; tenże, 
Rycerze i rycerstwo w średniowieczu, dz. cyt., s. 93. M. Ossowska twierdzi, iż zbroja ważyła 45–60 
kg, ale wydaje się, że ma na myśli również uzbrojenie; taż, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 
1986, s. 71. Według B.W. Tuchman, waga opancerzenia wynosiła 30 kg; taż, Odległe zwierciadło…, 
dz. cyt., s. 73. Por. też U. Świderska, Kultura rycerska…, dz. cyt., s. 76.

15 A. Bogucki, O pasowaniu…, dz. cyt., s. 203; B. Brzustowicz, Turniej rycerski w Królestwie Polskim, 
Warszawa 2003, s. 185; W. Iwańczak, Tropem rycerskiej przygody, dz. cyt., s. 108.

16 D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 51.
17 Tamże, s. 52.
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rzem18. Rycerz pasowany, jak stwierdza Ambroży Bogucki, w źródłach polskich 
nazywany jest strenui milites lub strenuus19. W tej kwestii toczą się spory co do 
wieku młodzieńca, który mógł zostać rycerzem. Norbert Elias podaje, iż ini-
cjacja do rycerskiego rzemiosła odbywała się po osiągnięciu przez młodzień-
ca pełnoletności20, według Boguckiego zaś – 21 lat21. Z kolei zdaniem Urszuli 
Świderskiej, pasowanie na rycerza następowało między 16 a 23 rokiem życia 
i wiązało się z uzyskaniem odpowiedniej dojrzałości fizycznej i umysłowej22. 
Natomiast Dariusz Piwowarczyk stwierdza, iż wiek młodzieńca nie odgrywał 
istotnej roli, gdyż nie był ograniczony sztywnymi ramami, jednakże musiał być 
zbliżony do tzw. wieku sprawnego23, który w XV stuleciu wynosił 14–15 lat. 
Temu ostatniemu badaczowi należy przyznać rację, ponieważ pasowanie nie 
było uzależnione tylko od wieku kandydata, ale także od jego sytuacji material-
nej. W zależności od niej mogło dojść do odsunięcia pasowania w czasie bądź 
do całkowitej rezygnacji z tego zaszczytu24. 

2. Pasowanie na rycerza

Ceremonia pasowania na rycerza w XV wieku miała liturgiczny (sakralny) 
charakter, co znacznie różniło ją od podobnych uroczystości odbywających się 
w wiekach wcześniejszych25. Życie rycerzy warunkowały przeplatające się okre-
sy wojny i pokoju. Również pasowanie stanowiło przywilej, który nabierał in-
nego charakteru w zależności od sytuacji. Trzeba wziąć pod uwagę, jak często 
i w jakich okolicznościach do niego dochodziło26.

W czasie wojny pasowanie odbywało się zazwyczaj w przededniu starcia lub 
tuż przed nim, albo na polu bitwy po zwycięskim boju. Uroczystość taka mia-
ła znacznie okrojoną oprawę27. Natomiast sam przywilej zależał nie tylko od 
urodzenia, ale również od odwagi i dotychczasowej służby pasowanego. Trak-

18 A. Nadolski, Broń i strój rycerstwa polskiego…, dz. cyt., s. 17; U. Świderska, Kultura rycerska…, dz. 
cyt., s. 109.

19 A. Bogucki, Strenuus jako tytuł polskich rycerzy pasowanych (XIII–XV w.), „Przegląd Historyczny”, 
t. 77 (1986), z. 4, s. 630–631; tenże, O pasowaniu…, dz. cyt., s. 199; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski 
w Polsce…, s. 66; U. Świderska, Kultura rycerska…, dz. cyt., s. 113.

20 N. Elias, Przemiany obyczajów…, dz. cyt., s. 281.
21 A. Bogucki, O pasowaniu…, dz. cyt., s. 195.
22 U. Świderska, Kultura rycerska…, dz. cyt., s. 109.
23 D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, s. 58.
24 A. Bogucki, Strenuus…, dz. cyt., s. 625; B. Brzustowicz, Turniej rycerski…, dz. cyt., s. 28; J. Flori, 

Rycerze i rycerstwo w średniowieczu, dz. cyt., s. 95; M. Pastoureau, Życie codzienne we Francji 
i Anglii…, dz. cyt., s. 83; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, s. 9.

25 U. Świderska, Kultura rycerska…, dz. cyt., s. 109.
26 Tamże.
27 M. Pastoureau, Życie codzienne we Francji i Anglii…, dz. cyt., s. 33; U. Świderska, Kultura rycerska…, 

dz. cyt., s. 109.
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towany był jako pewnego rodzaju nagroda za wierne wypełnianie powinności 
rycerskich28.

Świadectwo tego typu praktykom dają Roczniki Jana Długosza. Kronikarz 
opisuje chwilę tuż przed starciem wojsk w bitwie pod Grunwaldem: „Nasy-
ciwszy oczy widokiem wielkiej liczby wroga, [Władysław Jagiełło] zszedł niżej 
i pasując bardzo wielu Polaków na rycerzy, zapala ich do walki, krótkim, ale 
mocnym przemówieniem, przypominając każdemu o jego godności”29. W in-
nym miejscu dotyczącym tego samego wydarzenia podaje, iż w podzięce za 
ocalenie życia przed śmiertelnym ciosem Dypolda von Köckritza król pragnął 
nagrodzić swego obrońcę Zbigniewa Oleśnickiego pasem rycerskim. Długosz 
nie omieszkał przy tej okazji wychwalić odwagi męża, który bez zbroi i ze zła-
maną kopią ruszył na ratunek władcy30. 

Pasowanie stanowiło zatem nagrodę za wierność suwerenowi oraz męstwo 
okazane podczas starć zbrojnych czy kampanii wojennych31. Możemy sądzić, 
iż giermek przyjęty w taki sposób do pasowanej rodziny rycerskiej cieszył się 
większymi prawami i szacunkiem niż osoba urodzona w stanie rycerskim, ale 
niepasowana. 

Natomiast pasowanie w czasie pokoju miało znacznie bogatszą oprawę. Było 
przygotowywane z większą pieczołowitością, bardziej przemyślane, a przede 
wszystkim wymagało dużych nakładów finansowych. Ceremonie odbywały się 
często w czasie świąt kościelnych i przy takich okazjach, jak śluby czy narodzi-
ny dziecka u znaczących i wyróżniających się zamożnością szlachetnie urodzo-
nych mieszkańców Królestwa Polskiego32. Taka inicjacja młodzieńca w dorosłe 
życie pozwalała mu również na samodzielne podejmowanie decyzji np. w spra-
wie małżeństwa33.

Począwszy od XI wieku, Kościół katolicki dążył do podporządkowania sobie 
instytucji rycerstwa. Dlatego też dążono do sakralizacji aktu pasowania, włą-
czając go do obrządków religijnych, w nawiązaniu do sakramentów34. Ceremo-
nia wymagała więc uczestnictwa kapłana, jak i odprawienia Mszy św., a przede 
wszystkim oczyszczenia i zjednoczenia się giermka z Bogiem35. 

28 H. Samsonowicz, Jeszcze o pasie rycerskim, giermkach i klientach, „Roczniki Historyczne”, t. 65 
(1999), s. 211.

29 Jan Długosz, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa polskiego, ks. X i XI (1406–1412), Warszawa 
1982, s. 116.

30 Tamże, s. 129–130.
31 D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, s. 61.
32 M. Pastoureau, Życie codzienne we Francji i Anglii…, dz. cyt., s. 33; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski 

w Polsce…, s. 60; U. Świderska, Kultura rycerska…, dz. cyt., s. 109.
33 D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, s. 51, 67. 
34 M. Pastoureau, Życie codzienne we Francji i Anglii…, dz. cyt., s. 33; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski 

w Polsce…, s. 59, 205–206; J. Rajman, Encyklopedia średniowiecza, dz. cyt., s. 831.
35 W. Iwańczak, Tropem rycerskiej przygody, dz. cyt., s. 221.
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Oczyszczenie duchowe odbywało się przez całonocną modlitwę i medyta-
cję, po czym następowała spowiedź i komunia św., dzięki której kandydat do 
braci rycerskiej znajdował się w stanie łaski uświecającej. Z kolei oczyszczenie 
ciała polegało na kąpieli i przywdzianiu nowych szat36. Po tych wstępnych ob-
rzędach mogły się rozpocząć właściwe uroczystości.

Odbywały się one z reguły w kościele, oprócz wyjątków, o których była 
mowa wcześniej. Mentor prowadził kandydata przed ołtarz, gdzie dostojnik 
kościelny wyjaśniał mu zasady postępowania braci rycerskiej37. Na początku 
kapłan dokonywał na ołtarzu poświęcenia oporządzenia przyszłego rycerza. 
Podobnie jak podczas chrztu św. otrzymywał on ojca chrzestnego, który prze-
kazywał mu poświęcone uzbrojenie. Giermek, a już niebawem rycerz, pod-
czas przywdziewania oporządzenia odmawiał modlitwy, przy czym kapłan co 
jakiś czas uderzał go dłonią w ramię. Od XIV wieku przez całe XV stulecie 
symbolem przyjęcia nowo pasowanego do stanu rycerskiego było wręczenie 
mu pasa z mieczem. Po uroczystości następowały różnego rodzaju zabawy, 
np. turnieje38.

W XIV wieku wprowadzono w Europie pewną nowość, która polegała na 
uderzeniu pasowanego na rycerza mieczem w szyję lub ramię. Nazywano to 
z języka francuskiego colée39. W czasie pasowania rycerz otrzymywał zatem 
ostrogi i pas rycerski oraz uderzenie przez seniora płazem miecza40. W Polsce 
zwyczaj ten upowszechnił się w XIV wieku41. 

Ze względu na koszty związane z przeprowadzeniem takiej uroczystości za-
szczytu pasowania nie mógł dostąpić każdy. Młodzieniec wstępujący w szeregi 
braci rycerskiej miał obowiązek nie tylko posiadania niezbędnej służby i koni, 
ale także obdarowania po ceremonii gości, a także biednych, różnego rodza-
ju podarunkami, według niektórych nawet tak kosztownymi jak konie, ubrania 
i klejnoty42. Tak więc już od pierwszej chwili przynależności do tego wysokiego 

36 Tamże; M. Pastoureau, Życie codzienne we Francji i Anglii…, dz. cyt., s. 33; D. Piwowarczyk, Obyczaj 
rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 58; U. Świderska, Kultura rycerska…, dz. cyt., s. 109.

37 D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 59–60.
38 M. Pastoureau, Życie codzienne we Francji i Anglii…, dz. cyt., s. 33; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski 

w Polsce…, s. 59; U. Świderska, Kultura rycerska…, dz. cyt., s. 109–111. 
39 J. Huizinga, Jesień średniowiecza, tłum. T. Brzostowski, Warszawa 1996, s. 109; M. Pastoureau, Życie 

codzienne we Francji i Anglii…, dz. cyt., s. 33; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., 
s. 59; U. Świderska, Kultura rycerska…, dz. cyt., s. 109–110. 

40 A. Nadolski, Broń i strój rycerstwa polskiego, dz. cyt., s. 17; P.A. Nowakowski, Arsenały domowe 
rycerstwa polskiego w średniowieczu, Toruń 2006, s. 164; M. Pastoureau podkreśla symboliczny 
charakter ostróg. Ostrogi odbierane rycerzowi niegodnemu przynależności do braci rycerskiej 
były niszczone; tenże, Życie codzienne we Francji i Anglii…, dz. cyt., s. 90.

41 U. Świderska, Kultura rycerska…, dz. cyt., s. 111.
42 A. Bogucki, O pasowaniu…, dz. cyt., s. 196; M. Pastoureau, Życie codzienne we Francji i Anglii…, 

dz. cyt., s. 83, 89; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, s. 61; J. Rajman, Encyklopedia 
średniowiecza, dz. cyt., s. 830–831. B.W. Tuchman podaje, że za nierycerskie uważano dosiadanie 
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stanu musiał dać świadectwo hojności – która wedle składanego przyrzeczenia 
miała go charakteryzować przez całe życie, stanowiąc jeden z elementów oby-
czajowości i etosu rycerskiego. 

Nie była to jednak jedyna przeszkoda na drodze do otrzymania rycerskie-
go pasa i ostróg43. Ważną rolę odgrywała tradycja rodzinna (wychowanie, 
wspólne świętowanie)44. Zaszczyt pasowania mógł ominąć giermka również 
z powodu zbyt małych zasług. Dlatego chłopiec, a później mężczyzna, po-
zostawał niejednokrotnie giermkiem do końca życia, biorąc w tej roli udział 
w turniejach i bitwach45. 

Zwraca się również uwagę na zachodzące w tym okresie zmiany w struktu-
rze społecznej Polski. To właśnie wiek XV ukształtował obraz rycerstwa-szlach-
ty. Wraz z pojawieniem się stanu szlacheckiego pod koniec XV stulecia upadła 
„hierarchia pasa rycerskiego”, według Janusza Bieniaka oznaczająca stopnie 
w karierze rycerskiej46.  

 3. Etos rycerski

Podczas obrzędu pasowania młody kandydat na rycerza był zobowiązany 
przysiąc w obecności zgromadzonych wierne wykonywanie swych powin-
ności oraz przestrzeganie zasad obowiązujących w społeczności rycerskiej, 
czyli etosu47.

Etos to zbiór wartości, reguł oraz obyczajów, wyznaczający tryb życia i cha-
rakter danej jednostki i warstwy – w tym wypadku członków stanu rycerskie-
go48. Zawiera on wzory, jakimi powinien kierować się „prawdziwy” rycerz, tzn. 
traktujący wykonywane przez siebie rzemiosło poważnie, z wszystkimi tego 
konsekwencjami – zwłaszcza niewłaściwych zachowań. Wszystkie ćwiczenia 
fizyczne i techniki walki, w których od najmłodszych lat wprawiali się rycerscy 
synowie, byłyby bowiem niczym, gdyby nie zostały im również wpojone takie 
wartości, jak szlachetność, odwaga, męstwo, posłuszeństwo suwerenowi i Ko-
ściołowi, pomoc słabszym, ubogim i wdowom49.

klaczy oraz jazdę powozem; taż, Odległe zwierciadło…, dz. cyt., s. 68.
43 M. Ossowska, Ethos rycerski…, dz. cyt., s. 74; B.W. Tuchman, Odległe zwierciadło…, dz. cyt., s. 73.
44 D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, s. 66.
45 U. Świderska, Kultura rycerska…, dz. cyt., s. 111.
46 A. Bogucki, O pasowaniu…, dz. cyt., s. 196.
47 M. Pastoureau, Życie codzienne we Francji i Anglii…, dz. cyt., s. 33; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski 

w Polsce…, s. 65; U. Świderska, Kultura rycerska…, dz. cyt., s. 109.
48 B. Brzustowicz, Turniej rycerski…, s. 30; W. Iwańczak, Tropem rycerskiej przygody, dz. cyt., s. 61; 

D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, s. 9–10. 
49 M. Ossowska, Ethos rycerski…, dz. cyt., s. 77; M. Pastoureau, Życie codzienne we Francji i Anglii…, 

dz. cyt., s. 35; U. Świderska, Kultura rycerska…, dz. cyt., s. 176; B.W. Tuchman, Odległe zwierciadło…, 
dz. cyt., s. 73.
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Etos stał się pewnego rodzaju wyznacznikiem przynależności do rycerstwa, 
które dążyło do wyodrębnienia się z wieloklasowego społeczeństwa średnio-
wiecza. Wzory pojawiające się w Polsce czerpano głównie z Zachodu50. Przy-
noszone były przez bywających tu gości lub przez Polaków, którzy uczestniczyli 
w wyprawach poza granicami kraju. Trafiały one na polskie dwory ze znacznym 
opóźnieniem, jednakże odciskały się bardzo wyraźnie. Wpływ na rozpowszech-
nienie się obyczajów rycerstwa europejskiego miało także podejście danego 
władcy do nich. Trzeba przyznać, iż kultura rycerska na ziemiach polskich od 
XIII wieku adaptowała się szybko, znajdując możliwość rozwoju na bogatych 
dworach książąt śląskich, skąd promieniowała na pozostałe części kraju51. 

Etyka stanu rycerskiego została w znacznej mierze wykreowana przez Ko-
ściół katolicki. Dzięki sakralizacji rytuału pasowania duchowni mogli ingero-
wać w treść przysięgi składanej przez nowych członków rycerstwa, tak więc 
podporządkowano ich sobie, m.in. lansując ideał rycerza obrońcy uciśnionych 
oraz świętej wiary, za którą tenże powinien w razie konieczności oddać życie52. 
W ten sposób krąg kultury zachodniochrześcijańskiej stworzył wzór rycerza 
chrześcijańskiego. Jego ikonę stanowił św. Jerzy walczący ze smokiem, alego-
rycznym przedstawieniem szatana. Trzeba zaznaczyć, że św. Jerzy jest patro-
nem rycerstwa; jego święto, przypadające 23 kwietnia, stanowiło z pewnością 
doskonałą okazję do uroczystości pasowania53.

Zatem wedle głoszonych ideałów, rycerza powinny cechować odwaga (zno-
sząca wszelkie możliwości posądzenia o tchórzostwo), hojność, waleczność, 
wierność seniorowi, sprawiedliwość, stawanie w obronie sierot, kobiet i star-
ców, a także troska o Kościół – przybytek Boga na ziemi. Powinien on wieść 
bezgrzeszne, wypełnione modlitwą życie, poszukując sławy czy to na polach bi-
tewnych, czy w turniejach, które stanowiły okazję do zademonstrowania swojej 
siły i umiejętności w czasie pokoju. W ten sposób rycerze mieli stawać się wzo-
rem cnót oraz gorliwymi obrońcami wiary54.

50 D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 15.
51 B. Brzustowicz, Udział rycerstwa polskiego w zagranicznych turniejach w średniowieczu, „Herald” 

1993, nr 7, s. 8; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 10, 13, 18, 37–38; 
U. Świderska, Kultura rycerska…, dz. cyt., s. 153.

52 B. Brzustowicz, Turniej rycerski…, dz. cyt., s. 31–32; B.W. Tuchman, Odległe zwierciadło…, dz. cyt., 
s. 72–73.

53 J. Huizinga wskazuje, iż pierwszym patronem rycerstwa jest św. Michał Archanioł; tenże, Jesień 
średniowiecza, dz. cyt., s. 90. J. Rajman poza św. Jerzym wymienia: św. Jakuba, św. Teodora, 
św. Merkurego, św. Bemetriusza, św. Michała i św. Marcina; tenże, Encyklopedia średniowiecza, 
dz. cyt., s. 831. Por. też D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 61; U. Świderska, 
Kultura rycerska…, dz. cyt., s. 12.

54 J. Huizinga, Jesień średniowiecza, dz. cyt., s. 100; M. Ossowska, Ethos rycerski…, dz. cyt., s. 73–77; 
J. Rajman, Encyklopedia średniowiecza, dz. cyt., s. 830.



397Historia

Również na wojnie obowiązywały ustalone w etosie reguły. Już w tamtych 
czasach propagowano zasady „czystej gry” (fair play), wyrównywanie szans, np. 
gdy jeden z rycerzy spadł z konia, jego przeciwnik też zsiadał i walczono wręcz. 
Znano także przypadki dozbrajania przeciwnika55. Również na tej płaszczyźnie 
ogromną rolę odegrał Kościół, m.in. lansując tzw. pokój Boży56. 

Oczywiście, zdarzały się również przypadki postępowania, które sprzeniewie-
rzało się rycerskim ideałom. O tych nieetycznych zachowaniach pisze Andrzej 
Nadolski: „Rozpoczęcie bez wypowiedzenia nie tylko wojny, ale nawet bitwy 
okrywało sprawcę niesławą. Niesławę ściągała też napaść na bezbronnego lub nie 
w pełni uzbrojonego przeciwnika, napaść w kilku na jednego, walka z konia prze-
ciw takiemu, co konia utracił, dobijanie rannych, nieoszczędzanie proszących 
o litość”57. Niegodne było też atakowanie przeciwnika stojącego tyłem58.

Jednakże życie średniowiecznego rycerza nie ograniczało się tylko do ćwi-
czeń z bronią, wypraw wojennych i bitew. Czas pokoju pozwalał mu korzystać 
z przywilejów swego stanu na dworach możnowładców czy panujących: za-
żywać uczt, łowów, gonitw, turniejów, które były też okazją do wykazania się 
sprawnością i odwagą. Ważne miejsce w obyczajowości rycerskiej zajmowała 
dama serca, o której względy rycerz zabiegał, m.in. potykając się w szrankach59.

Poprzez męstwo okazane w walce oraz położone zasługi najlepsi i najdziel-
niejsi rycerze zdobywali uznanie królów, książąt i ogółu współczesnych, a ich 
sława wychodziła często poza granice ojczystego kraju60. Wzmianki o takich 
mężach zawiera dzieło Jana Długosza, gdzie znajdujemy np. informację o An-
drzeju Brochockim herbu Osoria, staroście brzeskim: „odważny rycerz, czło-
wiek bardzo pobożny i gorliwy, włożył na gołe ciało zbroję nieprzestraszony 
tym zdarzeniem”61. W innym miejscu Annales czytamy: „Podałem tu dlatego 
tę bohaterską i w chwili najstraszniejszej śmierci niezachwianą stałość i od-
wagę Bartłomieja Buczyckiego i Jana Łaszcza, aby ich cnota wiekopomnie 
w uściech ludzkich słynęła, i dla drugich zachęcającym stała się przykła- 
55 M. Ossowska, Ethos rycerski…, dz. cyt., s. 77–78.
56 M. Pastoureau, Życie codzienne we Francji i Anglii…, dz. cyt., s. 79; L. Zakrzewski, Etos rycerski…, dz. cyt., 

s. 24. Założeniem pokoju Bożego była ochrona cywilów nieuczestniczących w działaniach zbrojnych. 
Wprowadzał on dni, w których walka była zabroniona: czwartek, piątek, sobota, niedziela, oraz miejsca: 
kościoły, gospodarstwa wraz z przynależącym do nich areałem w okresie plonów, aby zapobiec zniszczeniom. 
Podobne zadanie miał rozejm Boży, który z kolei zakazywał walk w poście i podczas świąt. Nieprzestrzeganie 
go groziło wezwaniem przed sąd pokoju, który wymierzał ciężkie kary, np. ekskomunikę.

57 Cyt. za: A. Nadolski, Broń i strój rycerstwa polskiego…, dz. cyt., s. 71–72. 
58 M. Ossowska, Ethos rycerski…, dz. cyt., s. 78.
59 J. Huizinga, Jesień średniowiecza, dz. cyt., s. 100–101; D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, 

dz. cyt., s. 184.
60 B. Brzustowicz, Udział rycerstwa polskiego…, dz. cyt., s. 10–11; J. Rajman, Encyklopedia średniowiecza, 

dz. cyt., s. 958. 
61 Jan Długosz, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. XI (1413–1430), Warszawa 

1982, s. 187.



398 Studia Redemptorystowskie

dem”62. Rycerze bowiem swoim zachowaniem świadczyli o żywotności gło-
szonych przez siebie ideałów. 

Przykłady podane przez dziejopisa potwierdzają, iż tacy właśnie mężowie 
stanowili wzór dla innych. Rycerze polscy byli pozytywnie oceniani przez ob-
cych, o czym również wspomina Długosz: „Budzili wielki podziw u Węgrów, 
którzy oceniali ich wierność, sympatię i stałość wobec własnego króla i to, że 
tyle razy zapewniali królowi Władysławowi [Jagielle] wojskową pomoc”63. 

Już samo nazwanie kogoś rycerzem wywołuje odczucie, iż osobę noszącą 
to zaszczytne miano muszą cechować przyrodzone wartości: dzielność, od-
waga, szlachetność, miłość do ojczyzny, a jej wizytówkę stanowi honor. Ry-
cerz miał być człowiekiem honoru, którego słowo przedstawiało ogromną 
wartość, czego dowodzi np. puszczanie jeńców wolno po bitwie grunwaldz-
kiej przez Władysława Jagiełłę właśnie na słowo64. Splamienie swego hono-
ru oznaczało bowiem utratę publicznego szacunku i nadszarpnięcie dobrego 
imienia rodu, z którego rycerz się wywodził. 

W Polsce takim powszechnie uznanym wzorem cnót był Zawisza Czar-
ny herbu Sulima, żyjący na przełomie XIV i XV wieku65, którego nazwisko do 
dziś jest znane zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Przypisuje się mu wszyst-
kie te cechy, jakie powinny być atrybutami prawdziwego rycerza: poczucie 
sprawiedliwości, doskonałą znajomość etosu, niezwykłą siłę i odwagę zarów-
no w bitwach, jak i w turniejach, gdzie zbierał największe laury66.

Według Jana Długosza, Zawisza Czarny to „znakomity rycerz nieustępu-
jący nikomu spośród sobie współczesnych”67. Pisząc o bitwie z Turkami pod 
Golubacem w 1428 roku, odnotował, że Zawisza nie skorzystał z łodzi, któ-
rą posłał mu król Zygmunt Luksemburczyk: „(…) jako nader gorliwy strażnik 
honoru rycerskiego, uważając za rzecz niegodną opuszczenie swych towarzy-
szy, których już zobaczył w szponach śmierci, wybrał niebezpieczne pozo-
stanie z nimi”68. Skutkiem tej decyzji było wzięcie rycerza do niewoli przez 
Turków i jego rychła śmierć. Kronikarz dołączył więc w tym miejscu Epitafium 
na śmierć Zawiszy Czarnego pióra Adama Świnki. Autor opisuje go jako męż-
nego, sławnego, nieugiętego, nieustraszonego i walecznego69.
62 Jana Długosza kanonika krakowskiego…, dz. cyt., s. 237.
63 Jan Długosz, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. XI i XII (1431–1444), Warszawa 

2004, s. 298.
64 Tenże, Roczniki…, dz. cyt., ks. X i XI, s. 146, 187.
65 B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. K.J. Turowski, Kraków 1859, s. 580–583; J. Szymański, 

Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 263–265. 
66 B. Możejko, S. Szybkowski, B. Śliwiński, Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima, Gdańsk 2003, 

s. 50.
67 H. Samsonowicz, Polska Jana Długosza, Warszawa 1984, s. 491.
68 Jan Długosz, Roczniki…, dz. cyt., ks. XI, s. 249.
69 H. Samsonowicz, Polska Jana Długosza, dz. cyt., s. 492–493. 
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Dariusz Piwowarczyk w jednej z swych prac zadaje pytanie nurtujące za-
pewne niejednego współczesnego czytelnika: „Czy u Zawiszy znaleźć można 
wszystkie cechy niezbędne doskonałemu rycerzowi?”70. Został on pasowany 
z pochodzenia, całe jego życie charakteryzowała walka, bądź to na polach bi-
tew, bądź w trakcie rozgrywanych na dworach turniejów i gonitw. Swoją niesły-
chaną pozycję zyskał też dzięki majątkowi, który zgromadził71. 

Obraz Zawiszy, jaki wyłania się spod pióra Długosza, jest jednak mocno 
przesadzony. Można zgodzić się z Piwowarczykiem, który wskazuje, iż istnia-
ło jeszcze kilku równie znanych rycerzy polskich, takich jak Ścibor ze Ściborzyc 
herbu Ostoja72 czy Andrzej Balicki73. Jednakże żaden z nich nie zdobył takiego 
majątku i takiej pozycji w państwie jak Sulimczyk74.

Autorzy publikacji Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima stwierdzają, iż 
to właśnie sytuacja, w jakiej znalazł się on u kresu swego życia, spowodowała, 
że stał się osobą tak wielkiego formatu i symbolem idealnego rycerza. Śmierć 
poniesioną przez niego w walce z pogańskimi Turkami możemy bowiem rozpa-
trywać na dwóch płaszczyznach, biorąc pod uwagę zarówno świeckie, jak i du-
chowe aspekty etosu rycerskiego. Z jednej strony jest to więc mężny wojownik 
broniący Węgier przed tureckim najeźdźcą, z drugiej zaś – chrześcijański ry-
cerz walczący z poganami w obronie świętej wiary75.

Pomimo wychwalanych rycerskich przymiotów, Zawisza jak każdy człowiek 
miał swoje słabości; jedną z nich było podobno piwo, którego nie odmawiał so-
bie nawet podczas postu76. Prawdopodobnie wziął również udział w zajęciu po-
siadłości biskupich, za co groziła mu ekskomunika77.

Postać sławnego rycerza z Garbowa urosła do rangi symbolu, przede wszyst-
kim człowieka wiernego swemu słowu. Na gruncie jego legendy powstało przy-
słowie „polegać jak na Zawiszy”, które wpajane od najmłodszych lat czy to 
w domu, czy w szkole, kształtuje w pokoleniach Polaków ideał oddania sprawie 
i dotrzymywania danego słowa78.
70 Cyt. za: D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce…, dz. cyt., s. 221.
71 Tamże, s. 221–226.
72 Ścibor ze Ściborzyc herbu Ostoja – rycerz, wielmoża pochodzący z Kujaw, syn Mościca, wojewody 

inowrocławskiego i gniewkowskiego, urodzony w XIV wieku. Wziął udział w zjeździe, który odbył 
się w 1412 roku w Budzie. Zmarł w 1414 roku, został pochowany w Białogrodzie; D. Piwowarczyk, 
Poczet rycerzy polskich XIV i XV wieku, Warszawa 2004, s. 35–46; B. Paprocki, Herby rycerstwa 
polskiego, dz. cyt., s. 367–373; J. Szymański, Herbarz…, dz. cyt., s. 214–216.

73 Andrzej Balicki – syn Andrzeja z Balic; jego ojciec zmarł, gdy miał 15 lat, matkę stracił wcześniej. 
Ożenił się z córką sławnego Ścibora ze Ściborzyc. Poległ, walcząc z niewiernymi w 1420 roku; 
D. Piwowarczyk, Poczet rycerzy polskich…, dz. cyt., s. 146–157.

74 D. Piwowarczyk., Obyczaj rycerski w Polsce…, s. 226.
75 B. Możejko, S. Szybkowski, B. Śliwiński, Zawisza Czarny…, dz. cyt., s. 20–22.
76 Tamże, s. 19–20.
77 Tamże, s. 52–53.
78 A. Nadolski, Broń i strój rycerstwa polskiego…, dz. cyt., s. 17; B. Możejko, S. Szybkowski, B. Śliwiński, 
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W różnego typu literaturze opisującej dokonania średniowiecznych ryce-
rzy czy też w licznych filmach na ten temat nie brak przykładów heroicznych 
czynów, wspaniałych przygód i wzorcowych obyczajów, ale czy rzeczywistość 
była do końca zgodna z tą wizją? Mylilibyśmy się, sądząc, iż każdy kandydat 
na rycerza i pasowany rycerz byli pozbawieni zwykłych ludzkich ułomności. 
Niektórzy po otrzymaniu rycerskiego pasa i ostróg zapominali o wpojonych 
im zasadach, stając się niegodnymi przynależności do braci rycerskiej, jak 
również miana rycerzy. Zarówno w literaturze, jak i w źródłach znajdujemy 
relacje przeczące potocznym wyobrażeniom, jakie po dziś dzień wiążą się 
z pojęciem rycerz czy rycerskość79.

Dzieło Jana Długosza dostarcza nam informacji o nieposłuszeństwie i nie-
karności również rycerzy polskich, zwłaszcza w drugiej połowie XV wieku. Wy-
mowny może być tu fragment dotyczący zdarzeń z 1454 roku: „W pochodzie 
rzucali się na dobra kościelne i klasztorne, rabowano włości i dziesięciny, tak że 
nawet najsrożsi nieprzyjaciele, Scytowie i barbarzyńcy, nie dopuściliby się ta-
kich zdrożności. Bezkarna tułaczka szerzyła na wszystkie strony grabieże i spu-
stoszenie, odzierając nawet niewiasty i porywając je na łup bezecnej swawoli. 
Zaczęły podnosić się zewsząd płacze i krzyki, a skargi pokrzywdzonych, łzy 
wdów i sierot wołały o pomstę do Boga”80. 

W innym miejscu, pod rokiem 1455, Długosz pisał: „Zaczem w pochodzie 
do Prus łupiono najniegodziwiej dobra królewskie i kościelne, wydzierano dzie-
sięciny, nie lękając się za to słusznej kary Bożej. Rycerstwo zaś, które najpierw 
stawiło się na wyprawę, ściągało ze wszystkich włości krakowskiej ziemi zboże 
do obozu, jakby zimować miało, i zwoziło ogromne rzekłbyś spichlerze i zapasy. 
A potem posuwając się dalej, niszczyło je ogniem, aby kto inny nie mógł z nich 
korzystać. Tym czynem okazało, jaka w nich była miłość ku ojczyźnie, jakie po-
szanowanie dla króla, poczucie karności i obowiązków rycerskich”81.

Mimo takich przypadków łamania najważniejszych elementów kodeksu: 
poszanowania Kościoła, stawania w obronie słabszych, posłuszeństwa władcy 
itd., ów średniowieczny ideał rycerski odcisnął niezatarte piętno na kulturze eu-
ropejskiej, widoczne wciąż jeszcze nawet w mentalności ludzi współczesnych. 
Jak pisze Maria Ossowska, „gdy mówimy o rycerskości dzisiaj, mamy zwykle na 
myśli przede wszystkim postawę wobec wroga i wobec kobiety”82. 

Pomimo że od czasów schyłku średniowiecza minęło już ponad 500 lat, ry-
cerskie ideały i wartości są nadal żywe, a stwierdzenie „zachowałeś się po ry-

Zawisza Czarny…, dz. cyt., s. 23. 
79 Jana Długosza kanonika krakowskiego…, dz. cyt., s. 170, 194, 561, 568; N. Elias, Przemiany 

obyczajów…, dz. cyt., s. 279. 
80 Jana Długosza kanonika krakowskiego…, dz. cyt., s. 170.
81 Tamże, s. 194.
82 Cyt. za: M. Ossowska, Ethos rycerski…, dz. cyt., s. 77.
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cersku” czy „jak rycerz” funkcjonują w naszym języku po dziś dzień. Rycerzem 
we współczesnym społeczeństwie nie musi być osoba silna fizycznie czy szaleń-
czo odważna, ale przede wszystkim sprawiedliwa, honorowa i zachowująca za-
sady dobrego obyczaju.
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Summary

Chivalric ideals in Poland in the 15th century

The Middle Ages brought its own original culture and at the same time in 
all aspects of life. In this period appeared knight – as a separate unit and the re-
served state of the medieval knight. Belonging to this condition resulted from 
birth, and preparation for the profession took from an early age during which 
the claimant a knight learned combat techniques and the way of life and ideals 
prevailing in the world of knights – who ruled their internal regulations.

Anna Lachowska – absolwentka nauk o rodzinie i historii ze specjal-
nością archiwistyczną oraz przygotowaniem pedagogicznym Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jej zainteresowania badawcze oscy-
lują wokół problematyki historii społeczeństwa, głównie epoki średniowie-
cza i nowożytności, oraz archiwistyki. Interesuje się także dziedzictwem 
kulturowym oraz historią mówioną ze szczególnym uwzględnieniem regio-
nu brodnickiego. 
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El Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España conocido como 
Tribunal de la Rota en Madrid o más frecuente como Rota Española, es un tri-
bunal principalmente para recibir las apelaciones y fue constituido por el privi-
legio de la Santa Sede en el siglo XVI1.

El presente artículo se inscribe en el conocimiento de la jurisprudencia del di-
cho tribunal2. Presenta un detallado estudio del decreto coram C. M. Morán Bus-
tos sobre la conformidad y la “duplicidad de conocimiento” de una misma causa. 
1 Más información sobre la Rota Española se puede consultar en: R. Kantor, “Rota Hiszpańska” Struk-

tura i działalność Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii, Tarnów 2013.
2 Hasta presente artículo tenemos escasas situaciones de exponer en Polonia la jurisprudencia del 

tribunal de Madrid. Se puede enumerar las siguientes publicaciones: Z. Podlecki, Dekret ostatecz-
ny trybunału Roty Hiszpańskiej c. Faílde z dnia 18 X 1974 roku w sprawie o nieważność małżeństwa 
z tytułu impotencji, „Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i Studia”, Lublin 1999, s. 237–246; idem, 
Dekret ostateczny trybunału Roty Hiszpańskiej c. Faílde z dnia 18 X 1978 roku w sprawie o nieważ-
ność małżeństwa z tytułu niezdolności psychicznej małżonka do wyrażenia zgody małżeńskiej w spo-
sób wolny i świadomy oraz niezdolności małżonki do wyrażenia zgody z racji niezdolności do podjęcia 
podstawowych obowiązków małżeńskich, „Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i studia”, Lublin 
1999, s. 247–252; idem, Dekret ostateczny trybunału Roty Hiszpańskiej c. Faílde z dnia 27 I 1981 ro-
ku w sprawie o nieważność małżeństwa z tytułu bojaźni szacunkowej ze strony małżonki (can. 1087 
§ 1 CIC 1917), „Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i Studia”, Lublin 1999, s. 253–262; T. Biało-
brzeski, Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095, n. 3 KPK) w świetle 
dekretu Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii c. Panizo Orallo z 3 lutego 2000 roku, 
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Los Auditores del Turno rotal deputado para conocer y resolver esta cau-
sa de nulidad de matrimonio, interpuesta ante el Tribunal eclesiástico del arzo-
bispado de Barcelona por D. Alejandro, siendo parte demandada Dña. Genara, 
estudiados los autos de la causa, han considerado que en los mimos existen de-
terminadas “circunstancias” procesales que afectan a la competencia de los tri-
bunales y al principio ne bis in eadem.

1. Hechos procesales

D. Alejandro y Dña. Genara contrajeron matrimonio canónico el 3 de sep-
tiembre de 1965 en la iglesia parroquial de Llobregat, archidiócesis de Barcelo-
na. La esposa presentó demanda de separación canónica, que fue fallada en su 
favor por el tribunal de Barcelona el 20 de agosto de 1973. El 14 de octubre de 
1977 el esposo interpuso una primera demanda de nulidad ante el tribunal de 
Barcelona, fijándose la fórmula de dudas en los siguientes términos: «si cons-
ta la nulidad de matrimonio en el presente por los capítulos de miedo inferido 
al contrayente y falta de discernimiento suficiente de juicio por parte de ambos 
contrayentes». El tribunal de Barcelona dictó sentencia el 3 de mayo de 1983, en 
la que se declaraba lo siguiente: «al presente dubio corresponde contestar nega-
tivamente, es decir, que no consta de la nulidad del matrimonio contraído en-
tre D. Alejandro y Dña. Genara ni por el capítulo de miedo inferido al esposo 
contrayente, ni por falta de discernimiento suficiente de juicio en ninguno de 
los dos contrayentes». La parte que habría sufrido gravamen por esta senten-
cia no presentó recurso de apelación frente a la misma. El 23 de febrero de 2005 
el esposo volvió a interponer una segunda demanda de nulidad ante el tribunal 
de Barcelona; el 26 de abril de 2005 se fijó la fórmula de dudas en los siguientes 
términos: “¿consta la nulidad del matrimonio en el presente caso por defecto de 
consentimiento de una o ambas partes a causa de: I. Temor reverencial; alter-
nativamente, II. Grave defecto de discreción de juicio y/o incapacidad para asu-
mir las obligaciones esenciales del matrimonio?”. El tribunal de Barcelona dictó 
sentencia el 20 de enero de 2006 en la que se declaraba “que procede contestar 
afirmativamente en parte y, en su virtud, fallamos que consta la nulidad del ma-
trimonio entre D. Alejandro, actor, y Dña. Genara, demandada, por grave de-
fecto de discreción de juicio en ambos contrayentes, y no consta la nulidad por 
el resto de capítulos invocados”. El 23 de enero de 2006 se ordenó el envío de los 

„Ius Matrimoniale” 15 (2010), s. 181–197; idem, Bojaźń szacunkowa (kan. 1103 KPK) w świetle wy-
roku Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii c. Morán Bustos z 12 grudnia 2003 roku, 
„Ius Matrimoniale” 16 (2011), s. 229–241; idem, Problematyka wykluczenia nierozerwalności mał-
żeństwa w wybranych wyrokach Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii, en: R. Sztych-
miler, J. Krzywkowska (ed.), Małżeństwo na całe życie?, Olsztyn 2011, s. 207–217.
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autos al Tribunal de la Rota Española, al amparo del can. 1682 §1. El 7 de abril 
de 2006 se constituyó el Tribunal, aunque no se le dio impulso procesal alguno 
hasta que la parte vino a cumplir con lo que se indicaba en dicho decreto en re-
lación con los pagos de las tasas, lo cual se produjo el 16 de mayo de 2007. 

2. La conformidad de las sentencias: conformidad formal 
y conformidad sustancial o equivalente

La acción se configura en torno a dos elementos: un elemento subjetivo, las 
partes (los cónyuges, el defensor del vínculo y, en su caso, el promotor de justi-
cia); y un elemento objetivo, el petitum (lo que se pide, la nulidad del matrimo-
nio) y la causa petendi (el “motivo” por el que se pide lo que se pide). Siendo las 
partes y el petitum en los procesos de nulidad del matrimonio siempre los mis-
mos, la diferencia y la identidad entre las acciones vendrá de la causa petendi.

El CIC ‘17, la Provida Mater Ecclesiae y el CIC ‘83 fueron configurando una idea 
de conformidad “formal”, entendiendo por tal la que se producía cuando se daba 
una identidad de capítulos de nulidad. Así se entendió el can. 1641, 1º, que indica 
que se produce la cosa juzgada “si hay dos sentencias conformes entre los mismos 
litigantes, sobre la misma petición hecha por los mismos motivos”. Según esto, la 
conformidad “formal” que se limitaba a la identidad del capítulo de nulidad.

En la jurisprudencia de la Rota Romana, sin embargo, se fue configurando la 
idea de conformidad ”formal” no sólo sobre la base de la estricta identidad del 
nomen iuris del capítulo concreto, sino que se prestó atención también a la mo-
tivación de las sentencias: así, existen algunas sentencias en las que se declaró la 
no conformidad entre dos sentencias3, a pesar de que el capítulo de nulidad fue 
el mismo, argumentándose que la base jurídica principal era distinta. Piénsese 
en una causa en la que se fija como capítulo de nulidad el de “dolo”, en donde el 
esposo actor sostenga que ha sido engañado sobre dos cualidades de la esposa, 
ambas susceptibles de perturbar gravemente la comunidad de vida y amor; si la 
primera sentencia reconoce el error doloso sólo sobre una determinada cuali-
dad, negando el error sobre la segunda, y la segunda sentencia hace lo contrario, 
no se puede sostener que estemos ante dos sentencias formalmente conformes, 
a pesar de que el capítulo de nulidad sea el mismo4; igualmente, no serían for-
malmente conformes dos sentencias por defecto de forma si en la primera, este 
defecto de debiera una falta de delegación del sacerdote que asistió al matrimo-

3 Cfr. Sentencia coram Pinto, de 6 de mayo de 1974, en: S.R.R.D, vol. 66, 1974, pp. 339–348.
4 Cfr. J. Llobell, Il concetto di «conformitas sententiarum» nell’Istr. «Dignitas Connubii e i soui riflessi sulla 

dinamica del processso, en: H. Franceschi, J. Llobell, M.A. Ortiz (ed.), La nullità del matrimonio: temi 
processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii». Il corso di aggiornamento per operatori 
del diritto presso i tribunali ecclesiastici, Roma 13–18 de settembre 2004, Roma 2005, p. 210.
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nio, y en la segunda, en cambio, si lo que se arguye es que asistió un sacerdo-
te delegado, pero suspendido de su oficio. En estos casos, habría que hablar de 
conformidad aparente.

Esta idea parece recogida en el art. 291 §1 de la Dignitas Connubii, que in-
dica que “se llaman formalmente conformes dos sentencias o decisiones si se 
han dado entre las mismas partes, sobre la nulidad del mismo matrimonio, por 
el mismo capítulo de nulidad y por las mismas razones de derecho y de hecho”. 
Nótese que no sólo define la conformidad “formal” por la identidad del capítulo 
de nulidad, sino que habla también de “las mismas razones de derecho y de he-
cho”. Con la expresión “las mismas razones de hecho” se refiere a lo que algún 
autor llama los hechos “jurídicos” o “principales”5: si éstos son distintos –como 
en las hipótesis que hemos referido– no hay conformidad “formal”, aun cuando 
el capítulo de nulidad sea el mismo; sin embargo, “no sería posible negar la con-
formidad si los hechos jurídicos o principales coinciden realmente, aun cuando 
hubiera una diversidad de lo que se denominan hechos secundarios (las prue-
bas de la nulidad), cuando, en realidad, resulta que coinciden los hechos jurídi-
cos o principales”.

Con carácter novedoso, el art. 291 § 2 de la Dignitas Connubii habla de la 
conformidad “sustancial” o “equivalente”. En alguna ocasión hemos indicado ya 
–y nos hemos mostrado crítico con ello6 – que se trata se trata de una de las 
cuestiones que más trascendencia van a tener en el ámbito de los tribunales, 
y que más análisis y reflexión ha suscitado en la doctrina. 

El art. 291 § 2 fija los contornos de la de conformidad “sustancial” de esta 
manera: “se consideran equivalentemente o sustancialmente conformes las de-
cisiones que, aunque designen y determinen el capítulo de nulidad de distin-
ta denominación, se funden, sin embargo, sobre los mismos hechos, que hacen 
nulo el matrimonio y sobre las mismas pruebas”. La redacción del artículo pone 
el acento en dos datos: “los mismos hechos», «y las mismas pruebas”.

Para ser sustancialmente conformes dos sentencias, lo primero que tiene 
que verificarse es que se basen “en los mismos hechos (jurídicos) que hacen 
nulo el matrimonio”, entendiendo por éstos – tal como se afirma en una co-
5 Cfr. J. Llobell, Valor jurídico de la Dignitas Connubii, en: H. Franceschi, J. Llobell, M.A. Ortiz (ed.), 

La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii»…, 
op. cit., p. 61.

6 Cfr. C.M. Morán Bustos, Comentario al Título XII, en: C.M. Morán Bustos, C. Peña García, Las 
causas canónicas de nulidad matrimonial en la Instrucción «Dignitas connubii», en www.eldercho.
com, Madrid 2006, Tit. XII, IV.6.2º. Prof. Marta Greszata comentando este art. 291 dice: “Orze- 
czenia sędziowskie uważa się za równoważne, czyli istotowo (substancjalnie) zgodne, gdy mi-
mo tego, że wykazują i określają formalnie różne tytuły nieważności, jednak opierają się na tych 
samych dowodach, z których wynika przyczyna nieważności małżeństwa”; M. Greszata, Komen-
tarz do tytułu XII Dignitas connubii, en: Komentarz do instrukcji procesowej Dignitas connubii, 
T. Rozkrut (ed.), Sandomierz 2007, p. 388.
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ram Pinto Gómez de 6 de mayo de 19747 – aquellos hechos “principales” o “ju-
rídicos” en los que se funda la nulidad, que conducen a una misma conclusión, 
aunque el capítulo de nulidad sea distinto. En segundo lugar, ha de verificarse 
también que sean «sobre las mismas pruebas», es decir, sobre los mismos he-
chos «secundarios» que son necesarios para probar aquellos otros “principales”.

Como indica Mons. Llobell, este art. 291 §2 advierte de que en las dos deci-
siones aequivalenter conformes “deben presentar características homogéneas 
no sólo los facta matrimonii irritantia, es decir, los hechos jurídicos o principa-
les, sino también las probationes, es decir, los hechos secundarios que son ne-
cesarios para probar aquellos otros principales. Por tanto, la única divergencia 
permitida entre las dos decisiones concierne pura y simplemente el nomen iu-
ris…; es decir, que los hechos jurídicos o principales, demostrados sobre la base 
de las mismas pruebas sustanciales, hayan sido puestos en relación con capita 
nullitatis diversos en las dos sentencias, con tal que, obviamente, ambas decisio-
nes concluyan con el mismo dictamen acerca de la certeza moral sobre la nuli-
dad o no del matrimonio”8.

La cuestión de la conformidad “sustancial” o “equivalente” tiene un reflejo 
necesario en muchos aspectos del proceso. Por ejemplo, tocará temas como la 
conformidad sustancial entre dos o más demandas presentadas por las mismas 
partes9: piénsese en alguien que interpone demanda sobre error en cualidad, en 
donde existe un pronunciamiento negativo, tras el cual vuelve a presentar otra 
demanda sobre la base de que el error versó sobre otra cualidad; en lógica ha-
bría que admitir esa demanda; o considérese que existen dos sentencias nega-
tivas sobre exclusión de la prole, y se vuelve a presentar demanda de nulidad 
sobre condición de futuro de no tener hijos; estamos ante dos capítulos distin-
tos, pero la base jurídica es equivalente, de modo que parece que no se debe-
ría permitir la nueva demanda, pues ésta vendría a violar el principio de ne bis 
in idem, el mismo que quedaría violado si –como en el caso presente– se admi-
te a trámite – más aún si se sustancia – un procedimiento que versa sobre una 
causa petendi que ya ha sido objeto de decisión, sin existir ningún dato que per-
mita hablar – en los términos que ya hemos explicado – de dos procesos que no 
son formalmente conformes. También tocará la cuestión de la modificación de 
oficio de la fórmula de dudas10. 

7 Sentencia coram Pinto, de 6 de mayo de 1974, op. cit., p. 343.
8 J. Llobell, Valor jurídico de la «Dignitas…, op. cit., pp. 64–65.
9 Idem, I tentativi di conciliazione, gli elementi sostanziali del libello di domanda e l’incidenza sul me-

desimo del concetto di «conformitas aequipollens» fra i capi di «accusa» nelle cause di nullità del ma-
trimonio, en «Ius Ecclesiae» 15, 2003, pp. 648–653.

10 Cfr. A. Stankiewicz, Le prove e gli argomenti nuovi per il risame della causa, “Apollinaris”, 68, 1995, 
p. 487–519.



410 Studia Redemptorystowskie

Por último indicar que, de acuerdo con el art. 291 §3, de la conformidad 
“equivalente” o “sustancial” de dos decisiones conoce el tribunal de apelación 
que dictó la segunda, o el tribunal superior. En la parte dispositiva de la sen-
tencia de deberá incluir, por tanto, además del pronunciamiento sobre la cons-
tancia de un determinado capítulo, una declaración de conformidad de las dos 
sentencias. Esta decisión es susceptible de apelación, que deberá someterse al 
mismo procedimiento de todo recurso de apelación (interposición ante el tri-
bunal a quo, prosecución ante el tribunal ad quem); contra la decisión del juez 
superior que admita o rechace dicho recurso de apelación sobre la conformi-
dad de las sentencias no cabe nueva apelación, pues el can. 1631 (art. 282) indi-
ca que las cuestiones de iure apellandi deben ser tratadas «expeditissime», y la 
cuestiones que de resolverse “expeditissime” no son apelables11.

3. La “duplicidad de conocimiento” de una misma causa 
(el principio “ne bis in eadem”)

Por “duplicidad de conocimiento” de una misma causa nos referimos a aque-
llas situaciones en las que una misma causa – con los elementos subjetivos y ob-
jetivos que identifican la acción idénticos – es estudiada, instruida y sentenciada 
dos veces, por el mismo o por distinto tribunal, de manera simultánea y suce-
siva. Se trata de una situación que es una de las mayores perversiones desde el 
punto de vista procesal, pues afecta a los principios de economía procesal, se-
guridad jurídica, congruencia, evitar sentencias contradictorias; lo que se pre-
tende, parece obvio, es obtener fraudulentamente una nueva sentencia diversa 
de la primera, ello si ya existe una primera sentencia firme, con el efecto even-
tual de conseguir dos sentencias contradictorias del mismo grado, ambas pre-
tendidamente válidas. Esta duplicidad de conocimiento va contra el principio 
ne bis in eadem, principio que regula la competencia absoluta entre los tribu-
nales del mismo grado, y en virtud del cual se establece la imposibilidad de que 
dos tribunales del mismo grado dicten dos sentencias válidas respecto a la mis-
ma controversia.

Como indicaba el profesor Acebal12, una causa puede ser objeto de duplici-
dad de conocimiento o de procesos de manera simultánea o sucesiva: 

A/ El conocimiento simultaneo se producirá cuando dos jueces que son 
igualmente competentes – aunque lo sean por un título de competencia distin-
to – pretenden conocer a la vez la misma causa. El derecho procesal cuenta con 
11 Can. 1629, 5º, art. 280 § 1, 5º.
12 J.L. Acebal Luján, El fuero competente. Textos y comentarios a declaraciones recientes del S.T. de la 

Signatura Apostólica, “Revista Española de Derecho Canónico”, 47, 1990, p. 212.
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diversas instituciones con las que se pretende evitar este tipo situaciones y ha-
cer valer el ne bis in eadem. La primera de ellas es “la prevención” (can. 1415, 
art. 18 Dignitas Connubii), que prevé que, en caso de pluralidad de tribunales 
igualmente competentes, será competente – con exclusión de todos los demás 
– el tribunal que primero haga suyo el pleito mediante la legítima citación del 
demandado, a tenor del can. 1512, 2º. “Este criterio resulta determinante de la 
competencia, no porque la otorgue, sino porque deroga la competencia de to-
dos los demás tribunales en principio competentes, los cuales se convierten en 
absolutamente incompetentes para juzgar dicho pleito (art. 9 §2), de tal modo 
que si otro tribunal intenta conocer de esa causa se le podrá oponer la corres-
pondiente excepción”13.

Otro instituto procesal que pretende evitar esta duplicidad de procesos es 
“la conexión de causas” (can. 1414, art. 15 Dignitas Connubii), aunque en estos 
casos no existe propiamente hablando una identidad de acciones, con la que se 
pretende la unidad y acumulación de causas que tienen en común el objeto o el 
título o ambos; en virtud de este criterio de conexión de causas, un determina-
do tribunal será, en principio, competente para juzgar – dentro del mismo pro-
ceso – todas las causas objetivamente conexas con aquella que esté juzgando, de 
tal modo que podrá y deberá juzgar todas las causas en que se produzca la iden-
tidad de alguno de los elementos objetivos identificativos de la acción (es decir, 
aquellas otras causas en que coincidieran bien el mismo petitum o bien la mis-
ma causa petendi). En los casos de conexión, se produce una prórroga legal de 
la competencia, pues al tribunal que está conociendo de una causa se le otorga 
la competencia para conocer de las conexas aunque no fuese competente, siem-
pre que la incompetencia no fuese absoluta, sobre ellas por ningún otro título. 

Por último, también la excepción de litispendencia pretende evitar estas si-
tuaciones de doble conocimiento simultáneo; ésta procede cuando una e idénti-
ca causa se halla pendiente en un tribunal y se pretende tratarla en otro tribunal, 
o cuando se intenta introducir como causa distinta una que no es sino parte de 
un todo y ya está pendiente en otro juicio por razón de continencia; según es-
tablece el can. 1512, 5º (art. 129 Dignitas Connubii), uno de los efectos de la 
citación es la litispendencia, con cuya posible excepción se pretende evitar – 
también en virtud de los principios de economía procesal y de evitar sentencias 
diversas o contradictorias sobre la misma materia – que el asunto litigioso no 
pueda ser sometido a otro proceso en tanto el tribunal no dicte sentencia defini-
tiva (o se concluya la instancia por los otros modos establecidos por el derecho).

13 C. Peña García, Comentario al Título XII, en: C.M. Morán Bustos, C. Peña García, Las causas ca-
nónicas de nulidad matrimonial en la Instrucción «Dignitas connubii», en www.eldercho.com, Ma-
drid 2006, Tit. I, I. 3. B. 3.
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Si no se respeta la prevención y la litispendencia, serán nulos el segundo 
proceso y la segunda sentencia, pues en ambos casos se viene a quebrantar el 
principio funcional orgánico que prohíbe fallar dos veces la misma causa en el 
mismo grado de jerarquía judicial. En los casos de causas conexas la duplicidad 
también debe impedirse, pero la duplicidad o separación de procesos en estos 
supuestos no adolecería de nulidad14.

B/ El conocimiento sucesivo de la misma causa – aquella en la que los ele-
mentos objetivo y subjetivo son idénticos – tendría lugar cuando, acabado un 
proceso con sentencia firme y válida – si se considerara nula la primera de las 
sentencias el remedio a invocar sería la querella de nulidad, de la que conoce-
ría el juez de primera instancia que la dictó (can. 1624), no otros jueces de los 
que hubiesen sido competentes –, se intenta iniciar de nueva la misma causa en 
el mismo u otro tribunal competente a tenor del can. 1673. En ambos casos – 
es decir, tanto si va a otro tribunal, como si se acude por segunda vez al mismo 
tribunal con una idéntica causa – la consecuencia será la nulidad de la senten-
cia, ya que los límites de competencia por razón de grado son absolutos e im-
prorrogables. Si le quedara duda a alguno, ésta es despejada por la declaración 
de la Signatura Apostólica de 3 de junio de 1989, declaración que viene dar res-
puesta a una cuestión planteada con ocasión de un caso como el que nos ocupa.

4. La respuesta de la Signatura Apostólica de 3 de junio de 198915

La cuestión que originó la respuesta que vamos a referir fue planteada por 
un vicario judicial inicialmente a la Pontificia Comisión para la interpretación 
auténtica del Código, y ésta lo remitió el 29 de noviembre de 1988 a la Signatura 
Apostólica. El objeto de la consulta tiene que ver con el fuero competente en las 
causas de nulidad de matrimonio una vez que existe una sentencia negativa; en 
concreto la cuestión que plantea es ésta: «sententia negativa circam nullitatem 
matrimonii ab uno tribunali in primo iurisdictionis gradu lata, potestne aliud, 
quod vi can. 1673 sese aeque competens censet ad causam pertractandam, ean-
dem novo examini in prima instantia subicere?»; es decir, se trata de saber si 
una sentencia negativa dada por un tribunal de primera instancia puede ser exa-
minada de nuevo en primera instancia por un tribunal que, en principio, fuera 
competente a tenor del can. 1673.

Como parece obvio, la cuestión no era meramente teórica, sino que respon-
día a una determinada praxis que venía a pervertir el orden jurídico, pues, en 

14 Cfr. M. Cabreros de Anta, Comentario al Código de derecho canónico, vol. 3, Madrid 1963, p. 232.
15 N. 20598/88 V. T; AAS 81, 1989, pp. 988–990.
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caso se sentencia negativa, se saltaba el recurso de apelación, que es el procedi-
miento normal de impugnación, y se intentaba una nueva sentencia a través de 
la repetición del proceso en primera instancia. Se aspiraba, por tanto, a una se-
gunda sentencia de primera instancia distinta de la anterior, con lo que tenía-
mos dos sentencias contradictorias, pretendidamente válidas ambas. 

Ante esa realidad, la Signatura Apostólica viene a estructurar la respuesta 
a la consulta planteada teniendo en cuenta los siguientes «considerandos»: 

– En el n. 2 recuerda cuándo estamos ante una misma causa («inter easdem 
partes et ex eadem causa petendi, can. 1641, 1º), y cómo en el caso presente no 
se analiza qué tribunal sea competente al amparo del can. 1673, ya que, existien-
do una sentencia válida, no movemos ya en segunda instancia (no en primera). 

– En el n. 3 se indica que si la sentencia de primera instancia fue válida, sólo 
cabe acudir al tribunal de apelación competente de acuerdo con los cann. 1438–
1439; 1444 §1, 1º; 1632), pero no se puede acudir al mismo tribunal que dictó 
sentencia, ni tampoco a otro de primera instancia (“partes nequeunt eandem li-
tem iterum coram eodem vel coram alio tribunali primi iurisdictionis gradus in-
troducere, etenim: ne bis in idem”). 

– En el considerando n. 4 señala que el tribunal de apelación es competente 
para conocer una causa, no sólo cuando existió una sentencia afirmativa (can. 
1682), sino también cuando la sentencia fue negativa (cann. 1628–1640); y tam-
bién cuando se trata de conocer en segunda instancia una causa cuya senten-
cia no fue apelada en su tiempo, o cuando –a pesar de ser apelada– caducó, 
o fue objeto de renuncia; en todos estos casos, «novum eiusdem causae peti-
tur», siendo la razón de ello el que las causas sobre el estado de las personas no 
pasan a cosa juzgada (can. 1643). Obsérvese que, no existiendo dos sentencias 
conformes (can. 1644), no hablamos de «recurso extraordinario de revisión» 
(nova causase propositio, can. 1644) –al menos en sentido estricto, aunque sí 
podríamos utilizar esa terminología en sentido amplio16, de modo que no se exi-
girían los «nuevos y graves razones y argumentos que exige el can. 1644 (“in hoc 
ultimo casu nova et gravia argumenta non requiruntur”).

– En el n. 5 la Signatura deja sentado el carácter absoluto de los límites de 
competencia funcional, la incompetencia absoluta del tribunal que no respete 
esos límites, y la consiguiente nulidad insanable de la sentencia17.

Con estos presupuestos la declaración es la siguiente: “a) edem causa nu-
llitatis matrimonii, postquam lata fuit sententia definitiva –etiamsi negativa–, 
interum in eadem instantia pertractari nequit, nisi forte agatur de querela nu-
llitatis; b) si idem vel aliud tribunal id nihilominus attentat, eius incompetentia 
16 Cfr. J.L. Acebal Luján, El fuero competente..., op. cit., p. 213.
17 CIC, cann. 1440; 1561; 1620, 1º; 1459 §1; 1626; 1654 §2.
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absoluta vel ab iis quorum interest excipienda est vel ex officio a iudice declaran-
da, et nova sententia forte lata insanabiliter nulla habenda est, neque umquam 
exsecutioni mandari potest; c) videre de merito huiusmodi causae nullitatis ma-
trimonii, sive in casu appellationis sive in casu novae eiusdem propositionis, ad 
solum tribunal appellationis pertinet illius fori quod eam in primo gradu defini-
vit”. Es decir, la misma causa de nulidad de matrimonio definida por sentencia, 
aunque sea negativa, no puede tratarse de nuevo en la misma instancia (salvo si 
fuese nula y se presentara querella de nulidad); si pese a ello algún tribunal in-
tenta conocerla, debe oponerse excepción de incompetencia absoluta o ha de 
declararla de oficio por el juez, pues si se dictara una nueva sentencia, ésta sería 
nula e inejecutable; el análisis del mérito de tal causa de nulidad compete al tri-
bunal de apelación, ya se trate de verdadera apelación o de nueva proposición 
de la causa (entendida en sentido amplio).

Como ha ocurrido en otros casos, la Dignitas Connubii ha recogido esta de-
claración, de hecho el art. 289, después de señalar en su § 1 que las causas de 
nulidad del matrimonio nunca pasan a cosa juzgada, establece en su § 2 lo si-
guiente: “pero una causa matrimonial que haya sido juzgada por un solo tri-
bunal, nunca puede ser juzgada otra vez por el mismo o por otro tribunal del 
mismo grado, quedando firme lo dispuesto en el art. 9 § 2”. 

5. Cuestiones relacionadas a la causa

5.1. Actuación de oficio en los casos de la nulidad insanable 
de la sentencia 
El can. 1626 (art. 279 Dignitas Connubii) distingue dos situaciones en lo que 

a la legitimación para interponer querella de nulidad se refiere, reconociendo 
que las partes públicas y privadas pueden interponer querella de nulidad, y que 
también el propio tribunal que dictó sentencia, de oficio, puede actuar revocan-
do o enmendando la misma. Estando en juego la nulidad insanable, esta dispo-
sición no sólo es aplicable al juez que dictó sentencia, sino que parece obvio que 
también el tribunal superior puede proceder de oficio a declarar la nulidad in-
sanable de la sentencia. 

En el caso que nos ocupa estamos ante un supuesto de falta de competen-
cia absoluta del tribunal que conoció la misma causa por segunda vez, defec-
to que puede –mejor, “debe” – ser puesto de manifiesto, no sólo por las partes, 
sino también por el propio tribunal de oficio. Por este motivo, el juez que conoz-
ca que es absolutamente incompetente está obligado a declararse de oficio, en 
cualquier momento del proceso, incompetente para conocer de la causa (cann. 
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1461 y 1459 §1), y, si la sentencia que analiza es insanablemente nula, está obli-
gado a declarar de oficio la nulidad de dicha sentencia.

5.2. La discreción de juicio responde al derecho natural 
El CIC ‘17 no trató explícitamente de la capacidad de las partes para otorgar 

el consentimiento matrimonial (se la presuponía en el can. 1081), de modo que 
tampoco figura el capítulo de la falta de discreción de juicio como capítulo de 
nulidad. Ello obligó a la doctrina y, sobre todo, a la jurisprudencia –particular-
mente tras el Vaticano II–, a apoyarse en el derecho natural y deducir desde éste 
diversas situaciones de incapacidad natural para el examen del acto productor 
del consentimiento. Como sabemos, esas incapacidades naturales han sido re-
guladas en la legislación actual en tres grandes grupos, siguiendo el esquema 
que venía siendo aplicado por la jurisprudencia18.

En el caso concreto de la discreción de juicio, la doctrina y la jurispruden-
cia anterior al CIC ‘83 entendieron que para contraer matrimonio no bastaba 
el puro conocimiento teórico del matrimonio, sino que para que la voluntad se 
decidiera libremente a querer el matrimonio se necesitaba que el contrayente 
estuviera provisto de la llamada facultad crítica-estimativa, en virtud de la cual 
el sujeto estima, pondera, razona prácticamente lo que comporta el matrimo-
nio que proyecta contraer, con sus obligaciones y derechos inherentes al mismo, 
con los motivos para elegirlo o no. Esta idea fue recogida en el proceso de codi-
ficación, de hecho desde sus inicios se admitió la existencia de un capítulo autó-
nomo de nulidad distinto de la falta de uso de razón. 

Ello es así porque la discreción de juicio relacionada con el consentimien-
to está directamente relacionada con el derecho natural. En este sentido, y al 
margen de que normativación que ha hecho el can. 1095, 2º, el supuesto fáctico 
y jurídico que subyace al mismo pertenece a la naturaleza misma del consenti-
miento matrimonial, ya que éste, en cuanto acto humano, no puede ser activa-
do sin existir en los sujetos que consienten una aptitud mínima-proporcionada 
para ponderar lo que se va a hacer, o sin los requisitos suficientes que garanti-
cen un obrar libre.

5.3. La discreción de juicio incluye la falta de libertad interna 
La falta de libertad interna, como tal capítulo específico de nulidad, no se en-

cuentra sistematizada en el Código de Derecho canónico, sin embargo, se tra-
ta de un elemento requerido por la misma naturaleza del acto jurídico (can. 124 
§ 1); así ha sido estimado mayoritariamente tanto por la doctrina como por la 

18 Cfr. F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. II, Opole 1958, pp. 253–
254.
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jurisprudencia canónica. A pesar de que algún autor la ha querido encuadrar 
dentro del defecto genérico del consentimiento, la sistematización adecuada de 
la falta de libertad interna es el can 1095 § 2: defecto de consentimiento matri-
monial por falta de la debida discreción de juicio.

En líneas generales, la jurisprudencia de la Rota Romana sitúa en el can. 
1095 § 2 la falta de libertad interna: una sentencia coram Pompedda, de 25 de 
noviembre de 1978 afirma que la discreción o madurez de juicio puede faltar 
cuando se verifica alguna de las tres siguientes situaciones o hipótesis: “1º) o fal-
ta el suficiente conocimiento intelectual acerca del objeto que se debe prestar al 
contraer matrimonio; 2º) o el contrayente, aún no ha alcanzado una suficiente 
estimación proporcionada al negocio conyugal, es decir, el conocimiento críti-
co adecuado para el oficio nupcial; 3º) o, finalmente, alguno de los contrayentes 
carecía de libertad interna, es decir de la capacidad de deliberar con suficien-
te aprecio de los motivos y autonomía de la voluntad frente los impulsos inter-
nos”19. Por tanto, la falta de libertad interna, en cuanto tal, ha de ser reconducida 
a la falta de discreción de juicio: es cierto que ésta puede provenir no sólo de la 
falta de libertad interna, pero también lo es que cuando se da ésta se da aquella, 
lo cual es normal, ya que insistimos en que entre ambos la relación que se pue-
de establecer es la propia de la parte con el todo, no la de dos «todos» distintos.

Sirvan dato jurisprudencial las siguientes palabras de una sentencia citada 
antes: “no negamos la existencia de la falta de libertad interna como capítulo 
de nulidad de matrimonio, aunque expresamente no se mencione en el Códi-
go. Hay sentencias rotales que han declarado la nulidad por este capítulo. Pero 
hemos de reconocer que esta falta de liberad interna se da también en la falta 
de discreción de juicio, en la fase tercera o decisiva. En esta fase se exige que el 
contrayente pueda decidir libremente de modo que no se sienta impulsado de 
modo irresistible por una fuerza interna patológica. De ahí que las sentencias 
rotales insistan en que no procede pedir la nulidad en la misma causa por falta 
de libertad interna y por falta de discreción de juicio en la misma persona. Por 
lo cual, no puede sostenerse la doble admisión de la misma causa primero por 
defecto de discreción de juicio, después, como por otro capítulo, por falta de li-
bertad interna en el mismo sujeto, cuando la falta de libertad interna no consti-
tuye otro hecho jurídico, más que el grave defecto de discreción de juicio”20. Así 
el defecto de madurez de conocimiento y el defecto de madurez de voluntad que 
puede verificarse en el sujeto, sólo constituyen un motivo diverso de un único 
hecho jurídico que hace la nulidad del consentimiento, que es el grave defecto 

19 Sentencia coram Pompedda, en: S.R.RD., vol. 71, 1988, pp. 509–510, n. 2.
20 Ibídem.
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de discreción de juicio acerca de los derechos y obligaciones matrimoniales que 
mutuamente se han de dar y aceptar21 

6. Fundamentación fáctica del decreto del 15 de junio de 2007.

Vistos los hechos realmente acaecidos tal como se descubren a través de las 
actas de la causa cumplimentadas en los dos procedimientos de primera ins-
tancia, considerando las actuaciones procesales llevadas a cabo por el Tribunal 
de primera instancia, teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico de la Iglesia 
constituido en el caso por las normas procesales referibles al supuesto tal como 
ha sido anotado y doctrinal y jurisprudencialmente apoyado, hay que hacer las 
siguientes consideraciones crítico-valorativas: 

A/ Aunque no se ha hecho llegar las actas del primer proceso – únicamen-
te la primera sentencia –, sí que el Tribunal de la Rota Española tenía elementos 
para advertir que en relación con las partes de la presente causa –D. Alejan-
dro y Dña. Genara, y respecto de su matrimonio contraído el 3 de septiem-
bre de 1965, existen dos causas de nulidad de primera instancia idénticas. En 
efecto, el 14 de octubre de 1977 el esposo interpuso una primera demanda de 
nulidad ante el tribunal de Barcelona, fijándose la fórmula de dudas en los si-
guientes términos: “si consta la nulidad de matrimonio en el presente por los ca-
pítulos de miedo inferido al contrayente y falta de discernimiento suficiente de 
juicio por parte de ambos contrayentes”. El tribunal de Barcelona dictó senten-
cia el 3 de mayo de 1983, en la que se declaraba lo siguiente: “al presente dubio 
corresponde contestar negativamente, es decir, que no consta de la nulidad del 
matrimonio contraído entre D. Alejandro y Dña. Genara ni por el capítulo de 
miedo inferido al esposo contrayente, ni por falta de discernimiento suficiente 
de juicio en ninguno de los dos contrayentes”. Esa sentencia no se recurrió en 
apelación, sino que el 23 de febrero de 2005 el esposo volvió a interponer una 
segunda demanda de nulidad ante el tribunal de Barcelona; el 26 de abril de 
2005 se fijó la fórmula de dudas recogiendo en la misma explícitamente el ca-
pítulo del grave defecto de discreción de juicio, e introduciendo como capítulo 
nuevo respecto al anterior proceso el de la incapacidad para asumir por parte 
de ambos contrayentes; en concreto, dicho decreto venía fijado en los siguien-
tes términos: “¿consta la nulidad del matrimonio en el presente caso por defecto 
de consentimiento de una o ambas partes a causa de: I. Temor reverencial; alter-
nativamente, II. Grave defecto de discreción de juicio y/o incapacidad para asu-
mir las obligaciones esenciales del matrimonio?”. El tribunal de Barcelona dictó 

21 Can. 1095, 2º.
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sentencia el 20 de enero de 2006 en la que, además de contestar negativamente 
a los capítulo de temor reverencial e incapacidad para asumir las obligaciones 
esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica por parte de am-
bos contrayentes, se declaraba “…que consta la nulidad del matrimonio entre D. 
Alejandro actor, y Dña. Genara, demandada, por grave defecto de discreción de 
juicio en ambos contrayentes”.

B/ Es evidente, por tanto, que se trata de dos causas idénticas, pues versan 
sobre las mismas partes, el petitum es el mismo – como en todas las causas de 
nulidad –, y también la causa petendi; ni siquiera podemos aplicar la idea de 
conformidad formal en el sentido que hemos explicado en nuestra fundamen-
tación jurídica: no sólo es idéntico el capítulo de nulidad, sino que analizando 
los circunstancias del presente caso, en ambas causas son idénticos también los 
hechos “jurídicos” o “principales”, siendo únicamente en parte distintos los he-
chos “secundarios”, en concreto, la declaración-confesión de la esposa, y lo ad-
verado por alguno de los testigos. 

C/ El tribunal de Barcelona advirtió esta circunstancia, de modo que, siendo 
absolutamente incompetente, debería haber rechazado la demanda, o, tal como 
indica el can. 1461, debería haber procedido en cualquier fase del proceso a de-
clararse incompetente. No lo hizo así, incluso realiza en la sentencia algunos 
apuntes que son inaceptables. Por ejemplo, después de indicar acertadamente 
que el defecto de discreción de juicio pertenece al derecho natural y que, a pe-
sar de no figurar en como capítulo de nulidad en el CIC ‘17, era aplicado como 
tal por la jurisprudencia –un ejemplo de ello es la propia formulación que se 
hace expresamente en el dubium y la sentencia primera, ambos anteriores a la 
promulgación del Código actual –, sin embargo realiza este extraño razona-
miento: «fue alegado por la parte actora en su primera demandada, y tenido en 
cuenta por el primer juzgador (“falta de discernimiento suficiente de juicio”, re-
zaba aquel dubio), aunque en una concepción todavía poco evolucionada, por 
lo que en justicia este Tribunal ha debido volver a considerarlo, en el derecho 
y en los hechos” (acta procesales, fol. 180). Está claro que el tribunal sabe que 
va a entrar de nuevo sobre el mérito en la misma e idéntica causa de nulidad, 
lo cual está reservado para el tribunal de apelación; si la concepción del grave 
defecto de discreción de juicio estaba más o menos evolucionada es algo que 
corresponde juzgar al tribunal superior. Posteriormente, después de realizar al-
gún comentario que no logramos entender – se dice por ejemplo que “la docu-
mentación principal viene constituida por la sentencia y el proceso anteriores, 
que se unieron al presente por la cuerda floja” (fol. 191), se sostiene que se vie-



419Prawo

ne a admitir el nuevo conocimiento de la causa porque ya no cabe otro modo 
de actuar, ya que no se dan los presupuestos del can. 1644; en concreto se dice: 
“como se ha mencionado al principio, el actor intenta por segunda vez la decla-
ración de nulidad de su matrimonio. ¿Qué incidencia tiene en este proceso la 
primera sentencia negativa, y cómo valorarla? Debe aclararse que, conforme al 
derecho procesal canónico, la sentencias sobre el estado de las personas no pro-
vocan la excepción de cosa juzgada (can. 1643); sin embargo, si existen dos sen-
tencias conformes, sólo puede plantearse nuevamente la causa si existen nuevas 
y graves pruebas o razones (can. 1644). No es éste el caso, pues al no existir aquí 
dos sentencias conformes, ni hay cosa juzgada ni la primera sentencia, a pesar 
de su firmeza, es vinculante. Además, el cambio de legislación ha provocado un 
mayor conocimiento y abundante jurisprudencia al menos sobre uno de los ca-
pítulos entonces invocados” (fol. 194). Como se ve, el argumento es insosteni-
ble: no se tiene en cuenta la distinción entre cosa juzgada formal y material; con 
el pretexto de que no se dan los requisitos formales del can. 1644 en realidad lo 
que se produce es una verdadera perversión de orden jurídico, pues ni se res-
peta el principio de ne bis in eadem, ni la consiguiente competencia orgánica 
y funcional; se desconoce –o no se aplica – la declaración de la Signatura Apos-
tólica que hemos citado y comentado, y se olvida que, ante una sentencia nega-
tiva de nulidad no apelada, no cabe volver a plantearse la misma causa ante otro 
tribunal de primera instancia que gozara de competencia territorial a tenor del 
can. 1673, ni tampoco ante el mismo tribunal, pues en ambos casos estaríamos 
ante una situación de verdadera incompetencia absoluta para conocer la causa.

D/ La nulidad insanable de esta sentencia se basa en el hecho de que no se 
ha respetado el principio de ne bis in eadem, y se ha violado el criterio funcional 
de distribución de la competencia por razón del grado de jurisdicción: un tribu-
nal de primera instancia es absolutamente incompetente para conocer una cau-
sa en segunda instancia, y de eso se trata en última instancia en nuestro caso, 
de querer conocer una causa, que sólo puede ser conocida en segundo grado de 
jurisdicción, bajo la pretensión inútil de querer juzgarla en prima instancia de 
nuevo. El art. 289 § 2 de la Dignitas Connubii es muy claro: “una causa matrimo-
nial que haya sido juzgada pro un solo tribunal nunca puede ser juzgada otra vez 
por el mismo o por otro tribunal del mismo grado, quedando firme lo dispues-
to en el art. 9 § 2”. Este art. 9 § 2 indica que “de ahí que la incompetencia del juez 
sea absoluta por razón del grado si la misma causa, después de que haya sido 
dictada sentencia definitiva, es tramitada de nuevo en la misma instancia, a no 
ser que la sentencia hubiera sido declarada nula”. Si así fuera, como ha ocurrido 
en nuestro caso, estaríamos ante una sentencia insanablemente nula, tal como 
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reconoce el can. 1620, 1º: “(la sentencia adolece de vicio de nulidad insanable si:) 
1º/ fue dictada por un juez absolutamente incompetente”.

E/ A la parte le queda, acudir al tribunal de segunda instancia y pedir la re-
visión o la nueva proposición, entendidos éstos en sentido amplio – como ya 
hemos indicado, la terminología que usa la Signatura Apostólica es novum eius-
dem causae examen petitur –, sobre los capítulos que considere oportuno; en 
concreto, la petición podría extenderse a los capítulos de grave defecto de dis-
creción de juicio y temor reverencial, y también al capítulo de incapacidad para 
asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psí-
quica, que es el único del segundo procedimiento sobre el que no hay doble co-
nocimiento; en todos los casos, no habrá de someterse a los criterios de nuevas 
o graves pruebas y argumentos del can. 1644, tal como expresamente reconoció 
la Signatura Apostólica, y como venimos aplicando desde años en nuestro Tri-
bunal. La presente declaración de nulidad va realizada en cumplimiento estric-
to de las normas procesales; es indudable que se ocasionará un perjuicio para la 
parte que pretende la nulidad, sin embargo nos comprometemos a estudiar en 
su momento el presente caso con celeridad, a fin de que las partes puedan co-
nocer la verdad sobre su estado personal, lo cual, considerando los elementos 
temporales del caso que nos ocupa, viene particularmente exigido por criterios 
de justicia y equidad.

F/ Como consecuencia de lo anteriormente considerado y razonado, tanto 
desde el punto de vista fáctico como jurídico, la Rota Española decreta:

– La nulidad de la sentencia del Tribunal de Barcelona en la causa de refe-
rencia de fecha 20 de enero de 2006, en razón del quebranto del can. 1440, y de 
los arts. 9 § 2 y 289 § 2 de la Dignitas Connubii, § 1, de acuerdo con el can. 1620, 
1º, y de acuerdo también con los razonamientos jurídicos y fácticos que ante-
riormente se han anotado.

– La nulidad de la citada sentencia no afecta al capítulo de incapacidad para 
asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psí-
quica por parte de ambos contrayentes, sino únicamente a los capítulos que ya 
habían sido juzgados con anterioridad por el mismo tribunal, en concreto el 
3 de mayo de 1983, siendo éste el pronunciamiento válido respecto a dichos ca-
pítulos de nulidad.

***
Conforme con la instrucción Dignitas connubii se llaman formalmente con-

formes dos sentencias o decisiones si se han dado entre las mismas partes, so-
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bre la nulidad del mismo matrimonio, por el mismo capítulo de nulidad y por 
las mismas razones de derecho y de hecho. En cambio la “duplicidad de conoci-
miento” de una misma causa es una situación que es una de las mayores perver-
siones desde el punto de vista procesal, pues afecta a los principios de economía 
procesal, seguridad jurídica, congruencia, evitar sentencias contradictorias. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto antes, presentado decreto del Tribunal 
de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España se inscribe en el dessarollo de 
la justicia en la Iglesia. Puede servir también como gran ayuda en la jurispru-
dencia de los tribunales diocesanos en Polonia y otros países.
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Streszczenie 

Zgodność i „podwójne rozpatrzenie” tej samej sprawy na podstawie 
dekretu Roty Hiszpańskiej z 15 czerwca 2007 roku

Trybunał Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii, zwany potocznie Rotą 
Hiszpańską, jest zasadniczo trybunałem apelacyjnym i został utworzony na 
mocy przywileju Stolicy Apostolskiej w XVI wieku. Jurysprudencja tego trybu-
nału jest mało znana poza Hiszpanią, a stanowi ważny wkład w rozwój prawa 
kanonicznego. Artykuł wpisuje się w upowszechnianie jurysprudencji trybuna-
łu madryckiego przez podjęcie tematu „Zgodność i »podwójne rozpatrzenie« 
tej samej sprawy na podstawie dekretu Roty Hiszpańskiej z 15 czerwca 2007 
roku”.

Dwa wyroki, czyli orzeczenia, określa się jako formalnie zgodne, jeśli zosta-
ły orzeczone między tymi samymi stronami, co do nieważności tego samego 
małżeństwa i z tego samego tytułu nieważności, a także mocą tych samych ar-
gumentów prawych i faktycznych. Z kolei mówiąc o podwójnym rozpatrywa-
niu tej samej sprawy, mamy na uwadze taką sytuację, w której ta sama sprawa 
– z elementami subiektywnymi i obiektywnymi – jest przyjmowana, instruowa-
na i orzekana dwa razy, przez ten sam lub inny trybunał.

Ks. Robert Kantor – doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie 
prawa kanonicznego. Studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersy-
tetu Navarry w Pampelunie. Kierownik Katedry Prawa Kanonicznego na 
Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie. W latach 
2002–2010 wykładowca prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Gródku Podolskim na Ukrainie agregowanym do Uniwer-
sytetu Laterańskiego w Rzymie; sędzia audytor Sądu Diecezjalnego w Tar-
nowie; obrońca węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Rzeszowie. Od 
2014 roku kanclerz kurii diecezjalnej w Tarnowie; sekretarz czasopisma na-
ukowego „The Person and the Challenges”; redaktor naczelny „Currendy” 
– urzędowego pisma diecezji tarnowskiej. Autor wielu książek i artykułów 
z prawa kanonicznego i wyznaniowego. 
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Wstęp

W kanonicznym porządku prawnym, podobnie jak w innych porządkach, 
oprócz osób fizycznych funkcjonują również osoby prawne. Wielość kategorii 
tych osób sprawiała i nadal sprawia prawodawcy kościelnemu wiele trudności 
systematyzacyjnych. W pierwszym Kodeksie prawa kanonicznego1 ustawo-
dawca podjął wysiłek klasyfikacji tego typu podmiotów. W kodyfikacji pio-be-
nedyktyńskiej wprowadzono zaczerpnięte z prawa rzymskiego rozróżnienie 
osób kolegialnych oraz osób prawnych niekolegialnych (kan. 99–100 KPK). 
Z perspektywy czasu okazało się, że typologia ta nie przystawała do rozwią-
zań systemowych. W kanonistyce poddawano ją ostrej krytyce. Liczne uwagi 
komentatorów wpłynęły na podjęcie tej kwestii podczas prac nad rewizją Ko-
deksu z 1917 roku, co zaowocowało nieco innym podejściem do niej w Kodek-
sie z 1983 roku2. W kan. 115 §§ 1–3 KPK bowiem występują nie tylko kategorie 
osób prawnych kolegialnych i niekolegialnych, ale wprowadzono również dwie 
inne kategorie: zespoły osób i zespoły rzeczy.

1 Codex Iuris Canonici Pii X Maximi iussu digestus Benediicti Papae XV auctoritatae promulgatus, 
Typis Polyglotis Vaticanis 1933.

2 Kodeks prawa kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 
1984.
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W artykule zasadniczym obiektem zainteresowania będzie problem racji 
prawnych, które wpłynęły na zmianę klasyfikacji osób prawnych w obowiązują-
cym Kodeksie z 1983 roku.

1. Klasyfikacja zespół osób – zespół rzeczy

Jak już nadmieniono, komentatorzy Kodeksu z 1917 roku krytycznie od-
nosili się do ustaleń zawartych w kan. 99–100 KPK. Liczne uwagi kanonistów 
wpłynęły w głównej mierze na obecne ujęcie systematyzacyjne. 

1.1. Kontrowersje doktrynalne w kwestii adekwatności typologii osób 
prawnych występującej w Kodeksie z 1917 roku
Skodyfikowana w kan. 115 § 1 KPK typologia osób prawnych: zespół osób – 

zespół rzeczy, jest nowa. W poprzedniej kodyfikacji bowiem występowało jedy-
nie rozróżnienie: osoby moralne kolegialne – osoby moralne niekolegialne (kan. 
99 KPK)3. To ujęcie systematyzacyjne nastręczało ówczesnej doktrynie wielu 
problemów interpretacyjnych4. Podejmując ten wątek, Villelmus Onclin zwra-
cał uwagę, że osoby moralne kolegialne można pojmować zarówno w sensie 
ścisłym, jak i szerszym. Osobę moralną w znaczeniu szerszym identyfikowano 
z konceptem „zespołu osób” (universitas personarum); osobę w sensie ścisłym 
zaś odnoszono do funkcjonowania kolegium, podejmującego decyzje poprzez 
swych członków5. 

Krytykując rozróżnienie występujące w kan. 99 KPK z 1917 roku, inni kano-
niści wskazywali, że osoby moralne niekolegialne nie muszą koniecznie składać 
się z rzeczy, gdyż w skład ich substratu materialnego mogą wchodzić także oso-
by fizyczne6. 

Z badań przeprowadzonych przez Santiago Bueno Salinasa wynika, że więk-
szość komentatorów skłaniała się ku tezie, iż bardziej odpowiednią do rozwią-
zań systemowych byłaby typologia zespół osób – zespół rzeczy7. Prowadzone 
przez nich dyskusje znalazły oddźwięk w pracach nad rewizją Kodeksu z 1917 
roku. Problem nowego ujęcia klasyfikacyjnego osób prawnych pojawił się już 
w pierwszej fazie prac kodyfikacyjnych. W czasie obrad II sesji Zespołu stu-

3 Por. V. De Paolis, A. D’Auria, Le norme generali di Diritto Canonico. Commento al Codice di Dirit-
to Canonico, Roma 2008, s. 313.

4 Por. A. Gauthier, Le persone giuridiche nel Codice del 1983, „Angelicum” 69 (1992), s. 114.
5 Por. V. Onclin, De personalitate morali vel canonica, w: Acta Conventus Internationalis Canonista-

rum, Romae 1970, s. 139–146.
6 Por. S. Bueno Salinas, La noción de persona jurídica en el derecho canónico, Barcelona 1985, s. 137.
7 Tamże: „En definitiva, y tal como observò la doctrina màs comun, la divisiòn, poco acertada des-

de el punto gramatical, del Còdigo de Derecho Canònico de 1917 viene a responder a la distinciòn 
fundamental entre «»universitas personatum»/«univeristas rerum»”.



425Prawo

diów „De quaestionibus specialibus libri II” w dniach 9–12 grudnia 1967 roku 
po krótkiej dyskusji sugerowano wprowadzenie typologii zespół osób – zespół 
rzeczy. Wskazywano, że zespół osób może mieć zarówno charakter kolegialny, 
jak i niekolegialny; zespół rzeczy natomiast z reguły nie ma charakteru kolegial-
nego; nie wykluczano jednak, że może on posiadać organy, które realizują pra-
wa i obowiązki kolegialnie8. 

W następstwie tego już na III sesji, w dniach 5–9 listopada 1968 roku, za-
proponowano zapis wyraźnie uwydatniający klasyfikację zespół osób – zespół 
rzeczy o następującym brzmieniu: „Personae canonicae seu iridicae in Ecclesia 
sunt aut univerisitates personarum aut universitates rerum”9. 

Należy dodać, że tego typu klasyfikacja, obecnie występująca w kan. 115 § 
1 KPK, została zaczerpnięta z doktryny prawa rzymskiego dotyczącej katego-
rii „corpus”, w którego skład wchodziły zespoły osób (univerisitas personarum) 
i zespoły rzeczy (universitas rerum)10. W doktrynie typologia ta została recypo-
wana w okresie kanonistyki klasycznej11.

1.2. Typologia zespół osób – zespół rzeczy w Kodeksie z 1983 roku 
(kan. 115 §§ 1–3 KPK)
Jak już wiadomo, pierwsza klasyfikacja skodyfikowana w kan. 115 §§ 1–3 

KPK wiąże się z rozróżnieniem zespół osób – zespół rzeczy. Na nią wskazu-
je również prawodawca w kan. 114 § 1 KPK. Zdaniem kanonistów, pod pojęcie 
„zespół” (univeristas) nie podpadają urzędy kościelne12. Uważają oni, że w przy-
padku gdyby z urzędem kościelnym związany był zespół rzeczy, wówczas spra-
wujący władzę podejmowałby decyzje w imieniu zespołu rzeczy; nie czyniłby 
tego natomiast na mocy uprawnień wynikających z piastowanego urzędu13. 

8 Por. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Coetus Studii de Quaestionibus 
Specialibus Libri II. Sessio II (diebus 9–12 dicembris 1967 habita), „Communicationes” 21 (1989), 
s. 129; H. Pree, Allgemeine Normen, w: Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, red. 
K. Lüdicke, t. 1, Essen 1985, ad 115, n. 1.

9 Por. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Coetus Studii de personis phisicis 
et moralibus. Sessio III (diebus 5–9 novembris 1968 habita), „Communicationes” 21 (1989), s. 141; 
H. Pree, Allgemeine Normen, dz. cyt., ad 115, n. 1.

10 Por. W. Litewski, Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998, s. 60; S. Bueno Salinas, 
La noción…, dz. cyt., s. 204.

11 Szerzej na ten temat zob. S. Panizo Orallo, Persona jurídica y ficción, Pamplona 1975, s. 152–162; 
S. Bueno Salinas, La noción…, dz. cyt., s. 23.

12 Por. H. Pree, Allgemeine Normen, dz. cyt., ad. 115, n. 3.
13 Tamże: „Nicht unter den Begriff der «univerisitas» im Sinne eine kirchlichen jurisitischen Person 

fallen nach dem Recht des CIC die Kirchlichenämter (officium ecclesiaticum) (…). Davon macht 
auch das Papstamt unter der Bezeichnung «Heilige Stuhl» oder «Apostolische Stuhl» keine Aus-
nahme (…)”.
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1.3. Zespół osób
Nie można zgodzić się z opinią wyrażoną przez Helmuta Preego, że w kan. 

115 KPK zostały zawarte definicje legalne kategorii osób prawnych, które sta-
nowią przedmiot zainteresowania w tej części opracowania14. W regulacji tej 
bowiem kategoria „zespół osób”, w przeciwieństwie do kategorii „zespół rzeczy”, 
nie została zdefiniowana. W zapisie tego kanonu w odniesieniu do zespołu osób 
prawodawca stwierdził jedynie, że tego typu byt musi zostać ukonstytuowany 
przynajmniej przez trzy osoby15. Na marginesie należy dodać, że w prawie de-
kretałowym optowano za bardziej minimalistycznym kryterium, twierdząc, iż 
do powołania do życia osoby prawnej wystarczą dwie osoby. Za obecnie obo-
wiązującym ustaleniem zaczęli się opowiadać kanoniści XVI i XVII wieku. Wy-
móg o takich parametrach został przejęty w Kodeksie z 1917 roku (kan. 100 § 
2 KPK)16. Z treści 120 § 2 KPK wynika, że choć wymagana minimalna liczba 
trzech osób jest konieczna do powołania do życia danego bytu, nie jest ona na-
tomiast warunkiem bezwzględnym jego funkcjonowania17. 

W myśl doktryny, kryterium podziału w typologii zespoły osób – zespoły 
rzeczy stanowi substrat materialny18. W przypadku zespołu osób jest nim ze-
spół osób fizycznych. Komentatorzy z mechanizmu działania tego typu osoby 
dedukcyjnie wywodzą założenie, że erygowana zgodnie z prawem osoba naby-
wa na zasadzie fikcji prawnej autonomiczny status niezależny od osób fizycz-
nych, które wchodzą w jej skład19. 

Helmut Pree twierdzi, iż w skład zespołu osób mogą wchodzić także poje-
dynczy członkowie niepozostający w pełnej łączności z Kościołem katolickim, 
a także osoby, które nie posiadają zdolności prawnej w systemie kanonicznym. 
W jego przekonaniu takich rozwiązań nie wyklucza się w zapisach dotyczących 
stowarzyszeń prywatnych (kan. 298–299, 321–326 KPK)20.

1.4. Zespół rzeczy
Jak już nadmieniono, w kan. 115 § 3 KPK została zawarta definicja legalna 

kategorii „zespół rzeczy”. W regulacji tej czytamy: „Zespół rzeczy, czyli fundacja 
autonomiczna, składa się z dóbr lub rzeczy duchowych lub materialnych, który-

14 Tamże, ad. 115, n. 2.
15 Por. S. Bueno Salinas, La noción…, dz. cyt., s. 205.
16 Por. tenże, Persona jurídica, w: Diccionario general de Derecho Canónico, red. J. Otaduy, A. Viana, 

J. Sedano, t. 6, Pamplona 2012, s. 182.
17 Por. V. De Paolis, A. D’Auria, Le norme generali…, dz. cyt., s. 313–314.
18 Por. H. Pree, Allgemeine Normen, dz. cyt., ad. 115, n. 2.
19 Por. V. De Paolis, A. D’Auria, Le norme generali…, dz. cyt., s. 314.
20 Por. H. Pree, Allgemeine Normen, dz. cyt., ad. 115, n. 3: „Von Begriff der juristischen Person her 

ist ferner nicht ausgeschlossen, daβ einer persona iuridica in Ecclesia auch einzelne physische Per-
sonen angehören, die nicht in der communio plena mit der katholischen Kirche stehen (…)”.
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mi zgodnie z postanowieniami prawa i statutów, zarządza jedna lub kilka osób 
fizycznych albo kolegium”. Zauważamy zatem, iż w przeciwieństwie do wyżej 
omawianej kategorii osób, substrat tej osoby składa się z dóbr zarówno mate-
rialnych, jak i duchowych21.

Zespół rzeczy określany jest także mianem fundacji autonomicznej (kan. 
115 § 3 KPK)22. Instytucja ta została zdefiniowana w kan. 1303 § 1, n. 1 KPK 
w następujący sposób: „pobożne fundacje autonomiczne, czyli zespoły rzeczy 
przeznaczone na cele, o których w kan. 114 § 2 (…)”23. 

W doktrynie fundację autonomiczną odróżnia się od fundacji nieautono-
micznej. Mechanizm funkcjonowania tej ostatniej polega na tym, że dobra 
są powierzone osobie uprzednio istniejącej; zwykle jest nią zespół osób24. Ze 
względu na brak autonomii podmioty te nie są osobami prawnymi25. Stąd też 
niektórzy kanoniści mówią o fundacji w sensie niewłaściwym26.

Komentatorzy w swych analizach zastanawiają się też nad problemem: jakie 
reguły interpretacyjne należałoby zastosować, jeśli fundacja autonomiczna zo-
stałaby przekształcona w osobę prawną publiczną lub prywatną? Odpowiada-
jąc na to pytanie, wspomniany już Santiago Bueno Salinas odwołał się do zapisu 
kan. 1257 §§ 1–2 KPK, w którym postanowiono: „Wszystkie dobra doczesne 
należące do Kościoła powszechnego, do Stolicy Apostolskiej lub innych pu-
blicznych osób prawnych, są dobrami kościelnymi i rządzą się kanonami, które 
następują, oraz własnymi statutami.

Dobra doczesne prywatnej osoby prawnej rządzą się własnymi statutami, 
a nie tymi kanonami, chyba że wyraźnie jest inaczej zastrzeżone” 27.

1.5. Osoby mieszane
Kanoniści nie wykluczają, że osoby prawne mogą mieć również charakter 

mieszany. Taki pogląd wyraził m.in. Helmut Pree. W jego opinii, w skład tego 
typu osób mogą wchodzić zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne28.

21 Por. V. De Paolis, A. D’Auria, Le norme generali…, dz. cyt., s. 314.
22 Por. H. Pree, Allgemeine Normen, dz. cyt., ad. 115, n. 6.
23 Szerzej na temat pobożnych fundacji zob. M. Fantini, La riflessione mediewale sulla persona giurid-

ica: la causa pia, Venezia 2010. 
24 Por. V. De Paolis, A. D’Auria, Le norme generali…, dz. cyt., s. 315; J. Otaduy, Lezioni di Diritto Ca-

nonico. Parte generale, tłum. G. Comotti, Venezia 2011, s. 178.
25 Por. J. Otaduy, Lezioni…, dz. cyt., s. 178–179.
26 Por. S. Bueno Salinas, Persona jurídica, dz. cyt., s. 182.
27 Por. tenże, La noción…, dz. cyt., s. 218.
28 Por. H. Pree, Allgemeine Normen, dz. cyt., ad. 115, n. 3.
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2. Klasyfikacja osoby prawne kolegialne – osoby prawne 
niekolegialne

Typologia osoby kolegialne – osoby niekolegialne występowała już w Ko-
deksie z 1917 roku, jednak obecnie rozumienie tych terminów prawnych jest 
nieco odmienne.

2.1. Problem kolegialności osób prawnych w pracach kodyfikacyjnych
W kan. 115 § 2 KPK znalazło się również rozróżnienie osoby prawne kole-

gialne – osoby prawne niekolegialne. Prawodawca w regulacji tej stwierdził, że 
zespoły osób mogą mieć charakter kolegialny lub niekolegialny. Jak już wiado-
mo, w Kodeksie z 1917 roku występowała wyłącznie taka klasyfikacja.

Problem kolegialnego charakteru osób prawnych był żywo dyskutowany pod-
czas prac kodyfikacyjnych. Już bowiem w latach 60. niektórzy kanoniści trafnie za-
uważali, iż ta typologia nie przystawała do rozwiązań systemowych29. Wskazywali 
oni, iż we właściwym i pierwotnym znaczeniu kolegium oznacza wspólnotę człon-
ków na prawach równych. W ich przekonaniu pod te kryteria nie podpadały jednak 
tak ważkie dla funkcjonowania Kościoła instytucje, jak parafia czy diecezja30.

Uwagi te znalazły odbicie w pracach kodyfikacyjnych. W trakcie obrad 
w 1968 roku wspominany już Villelmus Onclin w odniesieniu do kategorii „ze-
spół osób” zaproponował wprowadzenie jeszcze podpodziału typu: kolegium 
na prawach równych – kolegium na prawach nierównych31. Opowiadając się za 
tego typu ujęciem, niektórzy konsultorzy zwracali uwagę, że nie w każdym ko-
legium członkowie mogą posiadać równe prawa. W swej argumentacji powoły-
wali się na notę zawartą w soborowej Konstytucji dogmatycznej o Kościele (KK 
22). Ich zdaniem, taki charakter miały m.in. wydziały teologiczne32.

Co więcej, w czasie dyskusji prowadzonych w 1971 i 1973 roku wskazywa-
no, że Kolegium Biskupów nie podpada pod kategorię „osoba prawna kolegialna”, 
której członkowie mają równe prawa. Stąd też zaproponowano wprowadzenie 
kategorii „osoba prawna niekolegialna”33. Taka typologia znalazła się w Schema-
cie z 1977 roku34.
29 Por. E. Regatillo, Institutiones iuris canonici, Santander 1961, s. 163.
30 Por. F. Urrutia, De normis generalibus. Adnotaiones in Codicem: Liber I, Romae 1983, s. 77; A. Gauth-

ier, Le persone giuridiche…, dz. cyt., s. 115.
31 Por. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Coetus Studii de personis physi-

cis et moralibus. Sesio III…, dz. cyt., s. 161; V. Onclin, De personalitate…, dz. cyt., s. 147; A. Gauti-
er, Le persone giuridiche…, dz. cyt., s. 115.

32 Por. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Coetus Studii de personis physi-
cis et moralibus. Sesio III…, dz. cyt., s. 141–142; H. Pree, Allgemeine Normen, dz. cyt., ad. 115, n. 1.

33 Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Coetus Studii de personis physicis et 
moralibus. Sesio III…, dz. cyt., s. 161; A. Gautier, Le persone giuridiche…, dz. cyt., s. 116.

34 Por. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Coetus Studiorum De Po-
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2.2. Kolegialność osób prawnych w Kodeksie z 1983 roku 
(kan. 115 § 2 KPK)
Chociaż typologia osoba prawa kolegialna – osoba prawna niekolegialna 

funkcjonowała już w Kodeksie z 1917 roku, to jednak we współczesnej kano-
nistyce występuje nieco odmienne rozumienie tych pojęć. W doktrynie upra-
wianej pod rządami kodyfikacji pio-benedyktyńskiej termin „osoba kolegialna” 
odnoszono do korporacji, „osoba niekolegialna” zaś do fundacji. W tym wy-
padku kryterium podziału stanowił substrat materialny35. Obecnie natomiast 
kryterium to wiąże się ze sprawowaniem władzy36. Klasyfikacja bowiem, o któ-
rej mowa, związana jest z wewnętrznym funkcjonowaniem osoby prawnej, 
a szczególnie ze sposobem podejmowania w niej decyzji37.

Osoba jest kolegialna, gdy rządzenie i aktywność jest określana przez jego 
członków wykonujących swe uprawnienia na prawach równych lub nierów-
nych38. Twierdzenie to znajduje umocowanie w normatywnym stwierdzeniu: 
„(…) jest kolegialny, jeżeli jego działanie określają członkowie współdziałający 
w podejmowaniu decyzji lub nie, zgodnie z przepisami prawa i statutów (…)” 
(kan. 115 § 2 KPK).

Elementem konstytutywnym tego typu osoby jest działanie wszystkich jej 
członków zgodnie z prawem i statutami39. W myśl rozwiązań systemowych, re-
alizacja uprawnień może dokonywać się na prawach równych lub nierównych. 
Pierwsza hipoteza ma miejsce wtedy, gdy wszyscy członkowie biorą udział 
z tym samym głosem; w osobach prawnych kolegialnych natomiast na prawach 
nierównych nie wszyscy mają równe prawa w podejmowaniu działań40. 

pulo Dei. Examen animadversionum exhibitarum circa schema ex processu verbali lingua itali-
ca confecto, „Communicationes” 12 (1980), s. 123–124. Kan. 72 Schematu brzmiał następująco:  
„§ 1. Personae iuridicae in Ecclesia sunt aut universitates personarum aut universitates rerum. 
§ 2. Uuniversitates personarum, quae non nisi ex tribus saltem personis constitui potest, est sive 
collegialis sive non-collegialis, prout vel non est coetus, cuius ipsius actionem determinant mem-
bra, in decisonibus ferendis concurrentia, sive aequali iure sive non ad normam iuris et statutorum. 
§ 3. Univeristas rerum constat bonis seu rebus, sive spiritualibus sive materialibus, eamque, ad 
normam iuris et statutorum, moderantur sive una vel plures personae physicae sive collegium”; 
A. Gautier, Le persone giuridiche…, dz. cyt., s. 116.

35 Por. J. Otaduy, Lezioni…, dz. cyt., s. 179.
36 Por. S. Bueno Salinas, Persona jurídica, dz. cyt., s. 182; J. Otaduy, Lezioni…, dz. cyt., s. 179.
37 Por. J. García Martín, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma 1999, s. 400; E. Molano, 

Commento al can. 115 CIC, w: Codice di Diritto Canonico e le leggi complementari, red. J. Arrieta, 
Roma 2007, s. 132.

38 Por. S. Bueno Salinas, Persona jurídica, dz. cyt., s. 182; V. De Paolis, A. D’Auria, Le norme gene- 
rali…, dz. cyt., s. 314.

39 Por. J. García Martín, Le norme generali…, dz. cyt., s. 401.
40 Por. tamże, s. 401–402; V. De Paolis, A. D’Auria, Le norme generali…, dz. cyt., s. 314.



430 Studia Redemptorystowskie

Należy dodać, iż charakter kolegialny osoby nie ulega zmianie, jeśli w statu-
tach w poszczególnych przypadkach przewidziano inny niż kolegialny sposób 
podejmowania decyzji41.

Z kolei z osobą prawną niekolegialną mamy do czynienia wówczas, gdy akty 
i działania prawne nie są podejmowane przez wszystkich jej członków42. Przy-
kładem tego typu podmiotów są parafie (kan. 515 § 3 KPK), czy też seminaria 
(kan. 238 KPK). Wierni tych wspólnot bowiem zwykle nie uczestniczą w spo-
sób kolegialny w podejmowaniu decyzji43. W doktrynie podkreśla się, iż podob-
nie jak w przypadku osoby kolegialnej, tak również tutaj charakter tego bytu nie 
ulega zmianie, gdy statuty w określonych sytuacjach przewidują podejmowanie 
aktów kolegialnych44.

W kanonistyce od aktów kolegialnych odróżnia się akty przełożonych wy-
magające współudziału organów konsultacyjnych w podejmowaniu decyzji 
(kan. 127 § 1 KPK). Mechanizmy ich funkcjonowania polegają na tym, że są 
one aktami pojedynczego autorytetu; nie są natomiast aktami organów party-
cypujących. Te ostatnie bowiem biorą wprawdzie udział w procesie formacyj-
nym aktu, nie biorą jednak bezpośredniego udziału w podejmowaniu finalnej 
decyzji45.

Zakończenie

Jednym z celów kodyfikacji regulacji w księdze Norm ogólnych jest stano-
wienie pryncypiów generalnych, które powinny znaleźć aplikację w różnych 
obszarach prawa kościelnego. To zamierzenie znalazło m.in. odzwierciedlenie 
w pracach kodyfikacyjnych nad rewizją Kodeksu z 1917 roku w kwestii wypra-
cowania najbardziej adekwatnej typologii w odniesieniu do różnego rodzaju 
osób prawych funkcjonujących w systemie kanonicznym. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że wielu komentatorów Kodeksu z 1917 
roku przekonywało, iż zawarte w kan. 99 i 100 KPK z 1917 roku rozróżnienie 
osoba prawna kolegialna – osoba prawna niekolegialna nie oddawało w peł-
ni istoty i mechanizmów funkcjonowania wszystkich form kościelnych osób 
prawnych. Stąd też w pracach kodyfikacyjnych zmierzano do bardziej odpo-
wiedniego dostosowania klasyfikacji do rozwiązań istniejących w kanonicz-

41 Por. H. Pree, Allgemeine Normen, dz. cyt., ad. 115, n. 4.
42 Por. W. Aymans, K. Mörsdorf, Kanonisches Recht, t. 1, Padeborn–München–Wien–Zürich 1991, 

s. 310.
43 Por. V. De Paolis, A. D’Auria, Le norme generali…, dz. cyt., s. 314.
44 Por. H. Pree, Allgemeine Normen, dz. cyt., ad. 115, n. 5.
45 Szerzej na ten temat zob. G. Dzierżon, Założenia generalne dotyczące aktu przełożonego kościelnego 

wymagającego współudziału organów partycypacji (kan. 127 § 1 KPK), „Studia Redemptorystow-
skie” 11 (2013), s. 371–381.
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nym porządku prawnym. Rezultatem tego wysiłku jest nowa systematyka osób 
prawnych ujęta w kan. 115 §§ 1–3 KPK. 

Należy jednak zauważyć, iż skodyfikowana w kan. 115 §§ 1–3 KPK klasy-
fikacja także jest krytykowana we współczesnej kanonistyce. Polemizując z tą 
typologią, Albert Gautier zwrócił uwagę, iż kategoria „zespół osób” nie ma cha-
rakteru jednorodnego. W jej obszarze bowiem znajdują się zarówno korporacje, 
jak i instytuty; te ostatnie zaś są strukturyzowane na mocy decyzji pochodzą-
cej z zewnątrz. W przekonaniu tego francuskiego kanonisty, bardziej jednolity 
natomiast jest podział na zespoły osób kolegialne i niekolegialne, gdyż obie te 
kategorie rządzą się regulacjami pochodzącymi z decyzji zewnętrznej w odnie-
sieniu do danego bytu46.

Tego typu zastrzeżenia były wnoszone przez kanonistów już w trakcie prac 
kodyfikacyjnych. W 1atach 80. ubiegłego wieku Mario Condorelli i Francesco 
Cocopalmerio stali na stanowisku, iż funkcjonująca w kan. 99 KPK z 1917 roku 
klasyfikacja powinna zostać zastąpiona przez bardziej nowoczesne rozróżnie-
nie zaczerpnięte z XIX wieku świeckiej doktryny niemieckiej, w której kryte-
rium podziału klas osób prawnych byłaby wola operatywna47.

Z przeprowadzonych dociekań wynika, iż o typologii ujętej w kan. 115 §§ 
1–3 KPK zadecydowały w głównej mierze względy teologiczne, a jeszcze bar-
dziej względy eklezjologiczne. Stworzenie bowiem innej typologii nie dałoby 
się aplikować do mechanizmów funkcjonowania tak ważnych dla Kościoła in-
stytucji, jak parafia czy też diecezja48, których zasady działania nie opierają się 
wyłącznie na przesłankach jurydycznych, lecz wynikają również z ich teologicz-
nego charakteru. 

46 Por. A. Gauthier, Le persone giuridiche…, dz. cyt., s. 117: „La classificazione adotata dal Codice 
è stata criticata perché la categoria di univeristas personarum non sarebbe omogena. Essa com-
prende «corporazioni» e «istituti», quest’ultimo intenso come un ente strutturato secondo una vo-
lontà esterna di esso. Ci sarebbe infatti una magior omogenità tra le univeristates personarum non 
collegiales e le univeristates rerum, ambedue ricevendo la loro regole fondamentali da una volo-
ntà esterna all’ente”.

47 Por. M. Condorelli, Considerationes problematiche sull concetto e sulla classificazione delle persone 
giuridiche nello «Schema de populo Dei», „Il diritto Ecclesiastico” 91 (1980)/I, s. 455; F. Cocco-
palmerio, De persona iuridica iuxta Schema Codicis novi, Periodica 70 (1981), s. 380–383. Szerzej 
na ten temat zob. S. Bueno Salinas, La noción…, dz. cyt., s. 204; A. Gauthier, Le persone giuridiche…, 
dz. cyt., s. 117.

48 Por. A. Gauthier, Le persone giuridiche…, dz. cyt., s. 117.
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Summary 

Legal reasons for modification of classification of juridic persons 
codified in Can. 99–100 CIC/1917

The author of the presented article focused his attention on the question of 
legal reasons for modification of classification of juridic persons included in 
Can. 99–100 CIC/1917. He pointed out that what influenced the most the cur-
rent form of Can. 115 §§ 1–3 CIC was the desire to adjust the classification to 
institutional solutions existing in the canonical legal order.

The author believes that despite the immense effort of the codifying body, 
the typology included in Can. 115 §§ 1–3 CIC does not befit the reality of the 
Church in its legal dimension. This is because in the canonical legal order apart 
from the categories of persons mentioned in Can. 115 §§ 1–3 CIC there are 
other types of persons of mixed nature that do not fit the classification codified 
in this regulation.

Ks. Ginter Dzierżon – prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Teorii Pra-
wa i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicz-
nego UKSW w Warszawie. Autor ponad 170 opracowań z zakresu prawa 
małżeńskiego, norm ogólnych prawa kanonicznego oraz teorii prawa, w tym 
pięciu książkowych: Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa ka-
nonicznego, we współpracy z W. Góralskim (Warszawa 2001), Niezdolność 
do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna (Warszawa 2002), Nie-
ważność małżeństwa zawartego pod wpływem podstępu, we współpracy 
z W. Góralskim (Warszawa 2004), Ewolucja doktryny oraz dyscypliny dotyczą-
cych przeszkody „różności religii” w kanonicznym porządku prawnym (War-
szawa 2008), Powierzenie urzędu kościelnego poprzez wybór. Komentarz do 
regulacji zawartych w Księdze I Kodeksu prawa kanonicznego (Kraków 2012), 
(red.) Małżeństwo w Kościele katolickim oraz w czterech religiach niechrześci-
jańskich (judaizm, islam, hinduizm, buddyzm) (Kraków 2014). 



Urszula Nowicka
UKSW – Warszawa

Elementy prawa wschodniego 
w duszpasterstwie Kościoła łacińskiego

Słowa kluczowe:  katolickie Kościoły wschodnie, duszpasterstwo wschodnie,  
 przynależność do Kościoła, sakramenty, sądownictwo 
 kościelne

Keywords:   Eastern Catholic Churches, Eastern ministry, belonging 
 to the Church, the sacraments, ecclesiastical judiciary

Schlüsselwörter:  katholischen Ostkirchen, Ost-Ministerium, Zugehörigkeit  
 zur Kirche, die Sakramente, Kirchengerichte

W pracy duszpasterskiej bardzo często można spotkać się z problemami na-
tury ściśle prawnej, które wymagają nie tylko znajomości, ale również umie-
jętności aplikacji szeregu norm prawa kanonicznego. Jeszcze trudniej o ich 
właściwe stosowanie, gdy chodzi o relacje międzyreligijne, międzywyznanio-
we czy – o czym będzie mowa poniżej – międzyobrządkowe. Już na samym 
początku trzeba powiedzieć, że nie sposób przewidzieć i omówić wszystkich 
sytuacji, które mogą się pojawić w pracy duszpasterskiej w relacji do prawa 
wschodniego. Ich wielość i złożoność wymaga, aby odnieść się przede wszyst-
kim do tych, które w praktyce duszpasterskiej mogą pojawić się najczęściej. Dla-
tego nade wszystko chcę skupić uwagę na kwestiach związanych z nabyciem 
i zmianą przynależności do Kościoła oraz sprawowaniem sakramentów. Ko-
ściół katolicki bowiem to nie tylko Kościół łaciński, ale również 22 katolickie 
Kościoły wschodnie, spośród których w Polsce najliczniejszą grupę stanowią 
Kościół ukraińsko-bizantyjski oraz ormiański. Kwestia nie jest zatem jedynie 
teoretyczna; okazuje się, że prawidłowe duszpasterstwo w tym względzie nie-
jednokrotnie wymaga od duszpasterzy znajomości norm zawartych nie tylko 
w KPK, ale również w KKKW.
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1. Przynależność do Kościoła sui iuris

Zgodnie z ogólną zasadą, wyrażoną w obu Kodeksach, „katoliccy szafarze 
godziwie udzielają sakramentów tylko katolikom, którzy też godziwie przyj-
mują je od katolickich szafarzy”1. Wynika z tego, że katolikom łacińskim wol-
no przyjmować sakramenty w katolickich Kościołach wschodnich, i na odwrót 
– szafarzom łacińskim wolno udzielać sakramentów katolikom wschodnim. 
Wprawdzie wiernym wschodnim stanowczo odradza się, poza przypadkami 
zupełnie szczególnymi, jak brak szafarza własnego Kościoła, prosić o chrzest 
w innym obrządku2, jednak i wówczas nie ma wątpliwości co do ważności tego 
sakramentu. Natomiast bardzo istotna jest w tym kontekście kwestia właści-
wego określenia przynależności kościelnej. Ma to znaczenie ze względu na 
status prawny osoby, od którego zależy później ważność lub godziwość wielu ak-
tów prawnych, jak choćby zawieranie małżeństwa czy przyjmowanie święceń. 
A trzeba pamiętać, że ani miejsce przyjęcia chrztu, ani przynależność szafarza, 
ani nawet ryt liturgiczny chrztu nie jest tym, co określa przynależność prawną do 
Kościoła łacińskiego lub do któregoś z katolickich Kościołów wschodnich. Kry-
terium stanowi tylko i wyłącznie norma prawa3. Oznacza to, że nawet jeśli ktoś 
został ochrzczony w Kościele łacińskim, to niekoniecznie będzie do tego Ko-
ścioła należał. Zapisując w księdze ochrzczonych fakt jego chrztu, należy tak-
że zapisać, do jakiego Kościoła został przez chrzest włączony. A określenie jego 
przynależności wymaga znajomości prawa.

1.1. Przynależność do Kościoła sui iuris z mocy prawa

1.1.1. Dziecko rodziców należących do tego samego 
Kościoła sui iuris

Pierwszym kryterium przynależności do Kościoła jest przynależność rodzi-
ców chrzczonego dziecka, które nie ukończyło 14 roku życia4. Jeśli oboje rodzi-
ce należą do Kościoła łacińskiego, również ich dziecko, według normy prawa, 
będzie należało do tego Kościoła. Podobnie gdy rodzice należą do któregokol-
wiek z katolickich Kościołów wschodnich sui iuris – wówczas do tego też Ko-
ścioła będzie należało ich dziecko, niezależnie od miejsca jego chrztu, szafarza, 

1 KPK, kan. 844 § 1; KKKW, kan. 671 § 1.
2 Congregazione per le Chiese Oriantali, Istruzione per l’applicazione delle prescrizioni liturgiche del 

Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, 6 stycznia 1996, n. 47.
3 Por. D. Salachas, L’appartenenza giuridica dei fedeli a una Chiesa orientale sui iuris o alla Chiesa 

Latina, „Periodica” 83 (1994), s. 22.
4 Por. KPK, kan. 111 § 1. Analogicznej normy, która w sposób bezpośredni określałaby przynależność 

dziecka do Kościoła sui iuris jego rodziców, brakuje w KKKW, jednak norma ta wynika z natury 
rzeczy.
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który chrzcił, czy rytów liturgicznych, które zachował5. I tam też należy je za-
pisać. Zatem jeśli katolicy wschodni proszą kapłana łacińskiego o chrzest ich 
dziecka – można to uczynić, ale bez „przywłaszczenia sobie” przynależności 
tego dziecka do Kościoła łacińskiego.

1.1.2. Dziecko rodziców należących do różnych Kościołów sui iuris
Problem może się pojawić natomiast w sytuacji tzw. małżeństw między-

obrządkowych, tzn. wówczas, gdy każde z rodziców należy do innego Kościo-
ła katolickiego. Oba Kodeksy – KKKW i KPK – podają w tym zakresie wyraźne 
wskazania6, choć ich brzmienie może stanowić kwestię dyskusyjną, jako że po-
bieżna analiza tych norm sugeruje pewne różnice. Abstrahując w tym miejscu 
od dywagacji prawnych7, wystarczy powiedzieć, że w takiej sytuacji dziecko co 
do zasady zostaje włączone do Kościoła ojca (przy czym określenie „ojciec” nale-
ży rozumieć zgodnie z prawem, tzn. „ojcem jest ten, na którego wskazuje prawny 
związek małżeński”; jest to istotne o tyle, że dziecko matki niezamężnej również 
– w sensie biologicznym – ma ojca, a jednak jego przynależność kościelna jest re-
gulowana inaczej, o czym poniżej). Zatem chrzcząc dziecko rodziców należących 
do różnych Kościołów katolickich, z zasady należy zapisać je do Kościoła, do któ-
rego należy ojciec. Rodzice mogą wspólnie prosić o włączenie dziecka do Kościo-
ła matki. Jeśli jednak nie deklarują przynależności lub gdyby nie było między nimi 
zgodności, zawsze przeważa przynależność do Kościoła sui iuris ojca8.

1.1.3. Dziecko rodziców, z których tylko jedno jest katolikiem
Powyższa zasada obowiązuje jednak tylko wówczas, gdy oboje rodzice są 

katolikami. W małżeństwie mieszanym traci ona znaczenie na rzecz przewagi 
Kościoła rodzica katolickiego. Wówczas niezależnie od miejsca chrztu dziecko 
będzie należało do tego Kościoła, do którego należy jego rodzic katolik. Teoria 
jest rzeczywiście właściwa i zgodna z przyrzeczeniami, które składa strona ka-
tolicka w małżeństwie mieszanym, jednak jej praktyczne zastosowanie prowa-
dzi często do absurdalnych wniosków. Otóż kiedy małoletnie dziecko zostanie 
ochrzczone np. w Kościele prawosławnym, za zgodą czy też wbrew woli rodzi-
ca katolickiego, wówczas jego status prawny jest trudny do określenia. Prawo-
sławni będą go bowiem uważali za członka swojego Kościoła, dla katolików jest 
i pozostanie katolikiem9.
5 Por. U. Nowicka, Przynależność wiernych do Kościoła według KKKW i KPK, „Prawo Kanoniczne” 

53 (2010), n. 1-2, s. 271–272.
6 Por. KPK, kan. 111 § 1; KKKW, kan. 29 § 1.
7 Szerzej na ten temat por. U. Nowicka, Przynależność wiernych do Kościoła…, dz. cyt., s. 273–276.
8 Por. P. Erdö, Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresima), 

„Folia canonica” 1 (1998), s. 21.
9 Por. U. Nowicka, Przynależność wiernych do Kościoła…, dz. cyt., s. 279.
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1.1.4. Dziecko rodziców niezwiązanych w małżeństwie
Jak wspomniano wcześniej, ojcem jest ten, na którego wskazuje małżeństwo. 

W konsekwencji oznacza to, że gdy rodzice dziecka nie pozostają w związku 
małżeńskim, ogólna zasada dotycząca przynależności potomstwa do Kościoła 
rodziców czy ojca nie ma żadnego znaczenia. „Dziecko, które nie ukończyło 14 
roku życia, jeśli jest dzieckiem matki niezamężnej, nabywa przynależność do Ko-
ścioła sui iuris, do którego należy matka”10. Nie jest istotne dla prawa, czy rodzice 
pozostają w jakimś związku faktycznym, czy zawarli kontrakt cywilny, czy ojciec 
prawnie uznał swoje ojcostwo. Dlatego nawet w przypadku, gdyby dziecko przy-
jęło chrzest w Kościele ojca, według normy prawa i tak zostanie włączone do Ko-
ścioła, do którego należy jego matka11. Takiej normy brakuje wprawdzie w KPK, 
w doktrynie panuje jednak przekonanie, iż norma wschodnia ex natura rei do-
tyczy także Kościoła łacińskiego12 lub przynajmniej, że normy KKKW stanowią 
w tym przypadku uzupełnienie luki prawnej KPK13. 

1.1.5. Dziecko rodziców nieznanych
W przypadku dziecka adoptowanego, jeśli jest już ono ważnie ochrzczone, 

należy stosować ogólne zasady przynależności, czyli poprzez adopcję zostaje 
ono włączone do Kościoła rodziców adopcyjnych, a jeśli należą oni do różnych 
Kościołów – wówczas zasadniczo do Kościoła ojca. Jeśli natomiast nie mamy do 
czynienia z prawną adopcją, wówczas decydująca jest przynależność osób, któ-
re prawnie sprawują nad nim opiekę14.

1.1.6. Nabycie przynależności kościelnej przez osobę, 
która ukończyła 14 rok życia
Wszystkie powyższe zasady przestają jednak obowiązywać w chwili, gdy 

osoba nieochrzczona kończy 14 rok życia. Od tego momentu może ona w spo-
sób wolny wybrać Kościół, łaciński lub wschodni, do którego chce należeć po 
przyjęciu sakramentu chrztu. Innymi słowy, przynależność kościelna rodziców 
traci jakiekolwiek znaczenie dla przyszłej przynależności tego, kto dopiero po 
10 KKKW, kan. 29 § 2 n. 1.
11 Por. U. Nowicka, Przynależność wiernych do Kościoła…, dz. cyt., s. 279.
12 Por. J. Prader, La legislazione matrimoniale latina e orientale, Roma 1993, s. 16; L. Lorusso, Gli 

orientali cattolici e i pastrori latini. Problematiche e norme canoniche, Kanonika 11, Roma 2003, 
s. 63; P. Erdö, Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti…, dz. cyt., s. 23.

13 Por. C. G. Fürst, Interdipendenza del Diritto Canonico Latino ed Orientale. Alcune osservazioni circa 
il Diritto Canonico della Chiesa Cattolica, w: Il Diritto Canonico Orientale nell’ordinamento ecclesiale, 
red. K. Bharanikulangara, Studi Giuridici XXXIV, Città del Vaticano 1995, s. 30; L. Adamowicz, Lex 
natura Ecclesia. Międzyreligijne, międzywyznaniowe i międzyobrządkowe normy prawa kodeksowego 
Kościoła katolickiego, Lublin 2004, s. 178.

14 Por. KKKW, kan. 29 § 2 n. 1. Szerzej na ten temat por. U. Nowicka, Przynależność wiernych do 
Kościoła…, dz. cyt., s. 282–284.
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ukończeniu 14 lat podejmuje decyzję o przyjęciu sakramentu chrztu15. Wyjątek 
stanowi sytuacja, w której prawo partykularne jakiegoś Kościoła wschodnie-
go, zatwierdzone przez Stolicę Apostolską, zobowiązywałoby osobę przyjmują-
cą chrzest po ukończeniu 14 roku życia do włączenia do Kościoła rodziców lub 
ojca (pod warunkiem oczywiście, że są oni katolikami) lub wymagało wyższe-
go wieku upoważniającego do swobodnego wyboru przynależności kościelnej.

1.2. Zmiana przynależności kościelnej
Włączenie do Kościoła, co do zasady, dokonuje się na sposób stały, a więc pozo-

staje niezmienne. Wierni mają „wszędzie zachowywać własny obrządek i pielęgno-
wać go oraz według swych sił zachowywać”16. Mimo to, w sytuacjach wyjątkowych, 
ściśle określonych w prawie, prawo zezwala na zmianę tej przynależności.

1.2.1. Zmiana przynależności kościelnej w małżeństwie 
międzyobrządkowym
Pierwszą z tych sytuacji jest małżeństwo międzyobrządkowe, a jej uzasad-

nieniem – dobro rodziny w wymiarze religijnym, które zakłada przynależność 
małżonków i ich dzieci do jednego Kościoła. Stąd też w małżeństwie pomię-
dzy dwojgiem katolików należących do różnych Kościołów (wschodnich lub 
wschodniego i łacińskiego) prawo zezwala – co do zasady – na zmianę przy-
należności. Normy KPK i KKKW w tej kwestii są jednak nieco odmienne: KPK 
pozwala bowiem na zmianę Kościoła obu małżonkom, KKKW – tylko kobiecie. 
Stąd w obecnym stanie prawnym kobieta należąca do Kościoła wschodniego, 
zawierając małżeństwo z wiernym należącym do innego Kościoła wschodnie-
go lub do Kościoła łacińskiego, może przejść do Kościoła męża. To prawo przy-
sługuje jej także podczas całego okresu trwania małżeństwa. Natomiast wierny 
wschodni – mężczyzna, może zostać ważnie włączony do Kościoła swojej żony 
tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody Stolicy Apostolskiej, o czym będzie 
mowa poniżej. Nie jest to jednak zmiana przynależności kościelnej ze względu 
na zawarte małżeństwo. Inaczej jest według KPK: wierny lub wierna należący 
do Kościoła łacińskiego, podczas zawierania małżeństwa z katolikiem lub kato-
liczką wschodnią lub też później – podczas jego trwania – mogą, poprzez de-
klarację swojej woli, przejść do Kościoła, do którego należy druga strona17.

Ponieważ zmiana przynależności nie jest obowiązkiem, lecz prawem oso-
by, dlatego nie „dzieje się” automatycznie18. „Każde przejście do innego Kościoła 

15 Por. KPK, kan. 111 § 2; KKKW, kan. 30; U. Nowicka, Przynależność wiernych do Kościoła…, 
dz. cyt., s. 286–287.

16 KKKW, kan. 35.
17 Por. KPK, 112 § 1 n. 2; KKKW, kan. 33.
18 Por. U. Nowicka, Przynależność wiernych do Kościoła…, dz. cyt., s. 290.
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sui iuris osiąga skutek od momentu zadeklarowania tego faktu wobec Hierarchy 
miejsca tego Kościoła albo wobec własnego proboszcza lub kapłana przez jed-
nego z nich delegowanego i dwóch świadków, chyba że reskrypt Stolicy Apo-
stolskiej inaczej stanowi”19. KPK nie określa niestety, wobec kogo należy złożyć 
oświadczenie oraz w jakiej formie tego dokonać. Wiadomo jedynie, iż każda 
zmiana musi być odnotowana w parafialnej księdze ochrzczonych20. Wprawdzie 
KPK nie zawiera też żadnej wzmianki dotyczącej konieczności dokonania adno-
tacji także w księgach parafialnych ochrzczonych Kościoła, do którego nabywa 
się przynależność, wydaje się jednak, że z samego faktu pośredniego wymienie-
nia Kościoła łacińskiego w treści kan. 37 KKKW również proboszczowie ła-
cińscy zobligowani są do zachowania tego przepisu21; ponadto z samej logiki 
wynika, że byłoby stosowne poinformowanie zainteresowanego Kościoła, iż ma 
nowego członka22.

Oba Kodeksy są natomiast zgodne co do faktu, iż ten, kto na skutek zawarte-
go małżeństwa przeszedł do Kościoła swojego współmałżonka, po rozwiązaniu 
go może w sposób wolny powrócić do swojego pierwotnego Kościoła23.

1.2.2. Indult Stolicy Apostolskiej
Poza okolicznością uzasadniającą zmianę przynależności ze względu na za-

warcie małżeństwa prawo stanowi, że nikt nie może przejść do innego Kościo-
ła bez zgody Stolicy Apostolskiej24. Ta możliwość dotyczy zarówno kobiet, jak 
i mężczyzn, jednak zawsze musi być uzasadniona poważnymi racjami. Taką nie 
jest na pewno fakt zamieszkiwania na terytoriach łacińskich czy nawet długo-
trwały zwyczaj przyjmowania sakramentów w danym Kościele.

W prawie istnieje domniemanie dotyczące zgody Stolicy Apostolskiej na 
zmianę Kościoła sui iuris. Warunki do zastosowania takiej presumpcji prawnej 
są dwa: po pierwsze, oba Kościoły sui iuris, tzn. ten, z którego, i ten, do które-
go ma nastąpić przejście, na tym samym terytorium posiadają własną eparchię, 
i po drugie, biskupi eparchialni obu eparchii wyrażą pisemną zgodę na takie 
przejście25. W Polsce zatem w praktyce taka zmiana za domniemaną zgodą Sto-

19 KKKW, kan. 36.
20 Por. KPK, kan. 535 § 2; także KKKW, kan. 37.
21 Por. D. Salachas, Chierici e minister sacro nel Codice latino e orientale. Prospettive interecclesiali, 

Roma 2004, s. 236; J. Abbass, The Interrelationship of the Latin and Eastern Codes, „The Jurist” 58 
(1998), s. 5.

22 Por. A. Celeghin, L’iniziazione cristiana nel CIC 1983. Seconda parte: alcune questioni particulari, 
„Periodica” 84 (1995), s. 292.

23 Por. KPK, 112 § 1 n. 2; KKKKW, kan. 33.
24 KKKW, kan. 32 § 1. W KPK, kan. 112 § 1 n. 1, zasada ta została wyrażona w sposób mniej stanowczy: 

„są zapisani do innego Kościoła obrządkowego sui iuirs ci, którzy otrzymali zezwolenie ze strony 
Stolicy Apostolskiej”.

25 Por. KKKW, kan. 32 § 2; Sekretariat Stanu, Rescriptum ex Audientia Ss.mi, 28 listopada 1992, AAS 
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licy Apostolskiej będzie mogła nastąpić jedynie pomiędzy Kościołem łacińskim 
a Kościołem ukraińsko-bizantyjskim i odwrotnie.

1.2.3. Sytuacja prawna dzieci po zmianie przynależności 
kościelnej rodziców
W perspektywie możliwości zmiany przynależności pozostaje jeszcze kwe-

stia określenia statusu prawnego małoletnich dzieci po zmianie przynależności 
kościelnej ich rodziców. Najprostsza jest tutaj zasada mówiąca, że małoletnie 
dzieci rodziców, którzy po przyjęciu chrztu zostają włączeni do Kościoła kato-
lickiego innego obrządku, z mocy samego prawa nabywają przynależność do 
tego samego Kościoła26. Natomiast jeśli w małżeństwie pomiędzy katolikami 
tylko jedno z rodziców przechodzi, zgodnie z prawem, do Kościoła innego ob-
rządku (choć trudno wyobrazić sobie słuszność takiej decyzji), małoletnie dzie-
ci przechodzą jedynie wówczas, gdy oboje rodzice wyrazili na to zgodę27.

 1.3. Przyjęcie do pełnej jedności z Kościołem katolickim
Zagadnieniem pokrewnym w stosunku do problematyki przynależności ko-

ścielnej jest także przyjęcie do pełnej jedności z Kościołem katolickim osoby już 
ochrzczonej. W takiej sytuacji należy pamiętać, że ochrzczeni akatolicy przy-
stępujący do pełnej jedności zatrzymują na całym świecie swój obrządek, naby-
wając przynależność do Kościoła tego obrządku28, z zachowaniem oczywiście 
zawsze prawa zmiany przynależności za zgodą Stolicy Apostolskiej lub w mał-
żeństwie międzyobrządkowym. Dlatego jeśli wierny prawosławny składa kato-
lickie wyznanie wiary nawet przed proboszczem łacińskim, to z mocy samego 
prawa zatrzymuje wschodni obrządek, czyli staje się katolikiem wschodnim ob-
rządku najbliższego tradycją jego dotychczasowego Kościoła.

2. Opieka duszpasterska nad wiernymi katolickich Kościołów 
wschodnich w Polsce

Niezwykle istotnym zagadnieniem, będącym konsekwencją właściwie okre-
ślonej przynależności kościelnej, jest problem opieki duszpasterskiej wobec ka-
tolików wschodnich zamieszkujących na terytoriach łacińskich. Żaden wierny 
nie może bowiem pozostać bez opieki i nie może być pozbawiony tego, co mu 
się słusznie w Kościele należy29. Realizacja jego praw i obowiązków musi być 

85 (1993), s. 81.
26 Por. KPK, kan. 112 § 1 n. 3; KKKW, kan. 34.
27 Szerzej na ten temat por. U. Nowicka, Przynależność wiernych do Kościoła…, dz. cyt., s. 296.
28 Por. KKKW, kan. 35.
29 Por. U. Nowicka, Opieka duszpasterska nad wiernymi katolickich Kościołów wschodnich na terytoriach 
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zapewniona zawsze i wszędzie, niezależnie nawet od faktu przebywania poza 
strukturami własnego Kościoła.

W Polsce dla wiernych Kościoła ukraińsko-bizantyjskiego ustanowiona jest 
struktura hierarchiczna w postaci metropolii przemysko-warszawskiej, dlatego 
nie potrzebują oni już dodatkowej opieki duszpasterskiej ze strony Kościoła ła-
cińskiego. Wierni tego Kościoła sui iuris, zamieszkujący na terytorium Polski, 
podlegają hierarchom tego Kościoła, w osobach abpa Jana Martyniaka (archie-
parchia przemysko-warszawska) oraz bpa Włodzimierza Juszczaka (eparchia 
wrocławsko-gdańska). Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że mimo istnie-
nia struktur hierarchicznych na określonym terytorium brakowało dla pewnej 
wspólnoty wiernych własnego proboszcza, wówczas ich biskup eparchialny wi-
nien wyznaczyć proboszcza innego Kościoła sui iuris, który podejmie troskę 
o nich jako ich własny proboszcz, za zgodą jednak biskupa eparchialnego wy-
znaczonego proboszcza30.

Natomiast bardziej aktualna jest w Polsce sytuacja prawna, w której na da-
nym terytorium nie istnieje hierarchia dla wiernych chrześcijan określonego 
Kościoła sui iuris. Wówczas – jeśli na danym terytorium jest tylko jeden hie-
rarcha miejsca innego Kościoła sui iuris z wymaganą jurysdykcją – to on jest 
uważany za hierarchę własnego tych wiernych31. W Polsce jednak obok ordy-
nariusza łacińskiego istnieje także hierarchia grekokatolicka, natomiast nie ma 
hierarchii innych Kościołów wschodnich. W takim przypadku za hierarchę 
własnego wiernych należy uważać tego, który zostanie wyznaczony przez Sto-
licę Apostolską, lub, jeśli mówi się o wiernych chrześcijanach jakiegoś Kościoła 
patriarchalnego lub arcybiskupstwa większego, przez patriarchę lub arcybisku-
pa większego za zgodą Stolicy Apostolskiej32. Ormianie i wierni innych Kościo-
łów wschodnich, osiedleni na terenie Polski i pozbawieni własnego biskupa, 
zostali w 1946 roku objęci opieką pasterską prymasa Polski, który został przez 
Stolicę Apostolską mianowany ich ordynariuszem33. Od 9 czerwca 2007 roku 
funkcję tę, z nominacji Ojca świętego, sprawuje arcybiskup metropolita war-
szawski kard. Kazimierz Nycz34. Jego jurysdykcji nie podlega jedynie tzw. obrzą-
dek neounicki (bizantyjsko-słowiański), którego jedyna parafia w Kostomłotach 
nad Bugiem została powierzona pasterskiej opiece ordynariusza siedleckiego35.

łacińskich, „Seminare. Poszukiwania naukowe”, t. 28 (2010), s. 29.
30 Por. KKKW, kan. 916 § 4.
31 Por. KKKW, kan. 916 § 5.
32 Por. tamże.
33 Por. J. Krętosz, Wschodnie katolickie obrządki w Polsce, Katowice 2008, s. 111.
34 Nuncjatura Apostolska w Polsce, Komunikat, 9 czerwca 2007, N.13.217/07, http://www.episkopat.

pl/?a=dokumentyKEP&doc=200769_0 (dostęp: 5 kwietnia 2013).
35 http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=21406&s=opoka (dostęp: 5 kwietnia 2013).
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Jak już nadmieniono, z woli i troski najwyższego ustawodawcy kościelne-
go wierni katolickich Kościołów wschodnich nigdy nie są pozostawieni bez 
koniecznej opieki duszpasterskiej i bez własnego hierarchy. Trzeba jednak pod-
kreślić, iż powierzenie katolików wschodnich ordynariuszowi łacińskiemu nie 
oznacza, że stają się oni także automatycznie podlegli proboszczowi tego miej-
sca, ów proboszcz nie staje się proboszczem własnym wiernych wschodnich, 
dla których na określonym terytorium nie została utworzona struktura własne-
go Kościoła sui iuris36. Jednak i dla tej sytuacji jest jasne rozwiązanie, przewidu-
jące możliwość tworzenia parafii personalnych, a nawet diecezji personalnych.

Jeśli chodzi o diecezje personalne, obrządkowe, w Polsce takie nie istnieją. 
Do 2009 roku istniały dwie parafie personalne (w Gliwicach i w Gdańsku), obec-
nie zaś, pod względem struktur, Kościół ormiański w Polsce obejmuje trzy para-
fie terytorialne – w Warszawie, Gliwicach i Gdańsku37. Trzeba jednak pamiętać, 
iż prawnie stanowią one integralną część diecezji łacińskich, a ich proboszczo-
wie przynależą do kleru diecezjalnego biskupa łacińskiego38, nawet jeśli są Or-
mianami. Z kolei wierni tych parafii należą do własnego Kościoła sui iuris39.

3. Sakramenty

Wszystkie wyżej omówione kwestie mają istotny wymiar praktyczny, przede 
wszystkim na polu sakramentalnym. Od właściwie określonej przynależności 
kościelnej i zgodnie z prawem sprawowanej opieki duszpasterskiej zależy często 
nie tylko godziwość, ale nawet ważność udzielanych sakramentów. Co więcej, 
aspekty posługi sakramentalnej mogą okazać się szczególnie trudne w relacjach 
międzyobrządkowych.

3.1. Sakrament chrztu
Zgodnie z koncepcją wschodnią, udzielanie chrztu w przypadku zwyczajnym 

jest zarezerwowane tylko tym, którzy posiadają łaskę kapłaństwa, a to oznacza 
biskupów i prezbiterów, z wyłączeniem diakonów. Diakon może być szafa-
rzem chrztu jedynie w przypadku konieczności40. Nie ma jednak wątpliwości, 
że chrzest udzielony przez diakona łacińskiego dziecku rodziców wschodnich 
bądź przez diakona wschodniego dziecku rodziców łacińskich poza przypad-
36 Por. U. Nowicka, Opieka duszpasterska…, dz. cyt., s. 35.
37 Dekret Kazimierza Nycza, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, Ordynariusza dla Katolików 

Obrządku Wschodniego Pozbawionych Ordynariusza Własnego Obrządku, 20 listopada 2009, 
nr 4877/A/2009.

38 D. Salachas, K. Nitkiewicz, Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini. Sussidio canonico-
pastorale, Roma 2007, s. 78.

39 Por. KKKW, kan. 38.
40 Por. KKKW, kan. 677.
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kiem konieczności byłby ważny, choć wielu kanonistów uważa, że byłby w ta-
kich sytuacjach niegodziwy41. 

W Kościołach wschodnich chrzest udzielany jest zazwyczaj poprzez trzy-
krotne zanurzenie42, niezależnie jednak od tego szafarz łaciński, chrzcząc dziec-
ko katolików wschodnich, powinien zachować przepisy liturgiczne własnego 
Kościoła. W KPK nie ma bowiem normy analogicznej do kan. 683 KKKW, 
zgodnie z którym „chrztu należy udzielać według przepisów liturgicznych Ko-
ścioła sui iuris, do którego według prawa będzie należał przyjmujący chrzest”. 

Chrzcząc osobę, która będzie przynależała do Kościoła wschodniego, należy 
także pamiętać, że chrzestnym nie może być nie tylko rodzic chrzczonego, ale 
również jego małżonek43, ze względu na przeszkodę małżeńską pokrewieństwa 
duchowego. Natomiast dla słusznej przyczyny do pełnienia funkcji chrzestnego 
można dopuścić chrześcijanina jakiegokolwiek Kościoła wschodniego akatolic-
kiego, chociaż zawsze razem z chrzestnym katolikiem44.

3.2. Chryzmacja
Drugim sakramentem jest bierzmowanie, w Kościołach wschodnich nazy-

wane chryzmacją, której zwyczajnie udziela się razem z chrztem. W związku 
z tym, inaczej niż w Kościele łacińskim, gdzie zasadniczo bierzmuje biskup, 
w Kościołach wschodnich szafarzem chryzmacji jest prezbiter45. Prawo sta-
nowi, że chrześcijanie Kościołów wschodnich mogą ważnie przyjąć chryzma-
cję także od prezbiterów Kościoła łacińskiego, ale tylko według uprawnień, 
jakie oni posiadają46. Oznacza to, że udzielając chrztu katolikom wschodnim 
– mimo że w Kościele, do którego będą należeć, otrzymaliby od razu chry-
zmację – nie należy ich jednocześnie bierzmować, o ile nie ma się do tego 
uprawnienia wynikającego bądź z prawa powszechnego, bądź ze specjalne-
go udzielenia ze strony kompetentnej władzy. Natomiast w odwrotnej sytu-
acji, tzn. gdyby skutkiem chrztu udzielonego w Kościele wschodnim miała 
być przynależność do Kościoła łacińskiego, wówczas prawo stanowi, że wszy-
scy prezbiterzy Kościołów wschodnich ważnie udzielają chryzmacji, zarówno 
łącznie z chrztem, jak i oddzielnie, wszystkim chrześcijanom każdego Kościo-
ła sui iuris, także łacińskiego47.

41 Por. D. Salachas, Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale. Studio teologico- 
-giuridico comparativo, Bologna 2005, s. 74.

42 Por. tamże, s. 59–60
43 Por. KKKW, kan. 685 § 1 n. 5.
44 Por. KKKW, kan. 685 § 3.
45 Por. KKKW, kan. 695.
46 Por. KKKW, kan. 696 § 2.
47 Por. KKKW, kan. 696 § 1.
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3.3. Boska Eucharystia
Także co do przyjęcia po raz pierwszy Eucharystii oba Kodeksy ustanawia-

ją odrębne normy. W Kościele łacińskim dzieciom udziela się komunii św., gdy 
posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane48; w praktyce 
kilka lat przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. Jedynie w stosunku do 
dorosłych wolno udzielić tych trzech sakramentów jednocześnie49. W Kościo-
łach wschodnich wtajemniczenie chrześcijańskie dzieci zaczyna się od chrztu, 
po którym bezpośrednio następuje bierzmowanie, po czym KKKW zaleca, aby 
jak najszybciej udzielić Eucharystii, zachowując przepisy prawa partykularnego 
i przepisy liturgiczne własnego Kościoła sui iuris50. W praktyce zatem w tradycji 
wschodniej nie istnieje żadna różnica pomiędzy udzielaniem tych sakramentów 
dzieciom i dorosłym, ponieważ zachowywana jest jedność czasowa celebra-
cji liturgicznej chrztu, bierzmowania i Eucharystii51. Jeśli więc udzielałoby się 
wschodniemu katolikowi chrztu i – wedle uprawnień – bierzmowania, należy 
udzielić mu także Eucharystii. I na pewno nie należy w późniejszym czasie od-
mawiać Eucharystii dzieciom wschodnim.

Gdy natomiast chodzi o możliwość sprawowania Mszy św. w obrządku in-
nym niż własny, konieczne jest uzyskanie od Stolicy Apostolskiej indultu biry-
tualizmu. Nie jest on potrzebny jedynie wówczas, gdy chodzi o koncelebracje 
kapłanów należących do różnych Kościołów katolickich. Wówczas Msza św. 
ma być sprawowana według rytu liturgicznego głównego celebransa, natomiast 
każdy z koncelebrujących powinien zachować szaty liturgiczne i insygnia swo-
jego Kościoła52.

3.4. Sakrament pokuty i pojednania
Zgodnie z kan. 991 KPK, każdy wierny ma prawo wyznać grzechy wybrane-

mu przez siebie spowiednikowi, także innego obrządku, zatwierdzonemu zgod-
nie z prawem53. Jedynym warunkiem jest ten, aby spowiednik miał uprawnienie 
do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania. Dlatego, aby spowiadać wier-
nych innego obrządku, nie potrzeba żadnego specjalnego, dodatkowego upo-
ważnienia.

Problem „spowiedzi międzyobrządkowej” pojawia się jednak ze względu na 
pewną różnicę w obu Kodeksach w tym zakresie. Mianowicie Kodeks wschodni 
48 Por. KPK, kan. 913 § 1.
49 Por. KPK, kan. 866.
50 Por. KKKW, kan. 697.
51 Por. D. Salachas, Teologia e disciplina dei sacramenti…, dz. cyt., s. 169.
52 Por. KKKW, kan. 701.
53 W KKKW brak jest kanonu analogicznego do kan. 991 KPK, jednak – jak pisze Dimitrios Salachas 

– norma ta odnosi się także ex natura rei do wiernych wschodnich. Por. D. Salachas, Teologia e 
disciplina dei sacramenti…, dz. cyt., s. 268.
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przewiduje istnienie grzechów zastrzeżonych. Najpierw stwierdza, że w niektó-
rych przypadkach pożytecznym dla zbawienia dusz może się okazać ogranicze-
nie upoważnienia do rozgrzeszania i zarezerwowanie go określonej władzy54. 
Następnie sam prawodawca rezerwuje rozgrzeszenie Stolicy Apostolskiej 
z bezpośredniego naruszenia tajemnicy spowiedzi oraz rozgrzeszenia wspól-
nika w grzechu przeciwko czystości, natomiast z grzechu aborcji, gdy skutek 
nastąpił, może udzielić absolucji jedynie biskup eparchialny55. Popełnienie wy-
mienionych grzechów według prawa wschodniego oznacza także popełnienie 
przestępstwa, którym jednak – w przeciwieństwie do prawa łacińskiego – brak 
sankcji karnej w postaci kary latae sententiae56, czyli zaciąganej mocą samego 
prawa, przez sam fakt popełnienia przestępstwa. Bowiem Kodeks wschodni ta-
kich kar nie zna – każda kara musi być wymierzona wyrokiem lub dekretem.

Przeciwnie jest w prawie łacińskim, w którym nie ma grzechów zastrze-
żonych, istnieje natomiast ekskomunika latae sententiae. Jest 13 przestępstw, 
których sprawca popada w karę z mocy samego prawa; część z nich została za-
rezerwowana Stolicy Apostolskiej, co oznacza, że tylko ona może udzielić waż-
nie absolucji od danej kary; z pozostałych, jeśli nie zostały jeszcze deklarowane, 
może w akcie sakramentalnej spowiedzi zwolnić każdy biskup, kanonik peni-
tencjarz oraz kapelani w szpitalach, więzieniach i podczas podróży morskiej. 
Ponadto takie prawo mają kapłani na podstawie specjalnego upoważnienia ze 
strony Stolicy Apostolskiej lub własnego ordynariusza57. Dlatego, jeśli okazuje 
się, że penitent pozostaje w karze kościelnej, w wyżej wymienionych przypad-
kach istnieje konieczność uprzedniego odniesienia się do kompetentnej władzy 
o zwolnienie z kary58. Wcześniej nie można go rozgrzeszyć, bo ekskomuni-
kowany (ukarany interdyktem) nie może otrzymać ważnego rozgrzeszenia, 
a przyczyną nieważnej absolucji jest brak władzy spowiednika do zwalniania 
z cenzury, aby mógł następnie udzielić rozgrzeszenia59.

W tym kontekście pojawia się zatem pytanie: ponieważ każdy wierny ma 
prawo wolnego wyboru spowiednika, także innego rytu, to czy gdyby do pre-
zbitera łacińskiego zgłosił się penitent, który popełnił grzech zarezerwowa-
ny, wówczas ten mógłby go rozgrzeszyć? I odwrotnie, co ma robić spowiednik 

54 Por. KKKW, kan. 727.
55 Por. KKKW, kan. 728.
56 Por. D. Salachas, Commento al can. 729, w: Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, 

red. P.V. Pinto, Città del Vaticano 2001, s. 612.
57 Por. U. Nowicka, Uprawnienia szafarza sakramentu pokuty i pojednania przy spowiedzi wiernego 

innego obrządku, „Seminare. Poszukiwania naukowe”, t. 30 (2011), s. 57.
58 Oczywiście tylko wtedy, gdy przestępca spełnia wszystkie warunki wymagane do otrzymania 

absolucji, zgodnie z kan. 1358 § 1 oraz 1347 § 2.
59 Por. J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele. Część ogólna, Warszawa 2008, s. 220.
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wschodni, gdy do sakramentu pokuty przystępuje wierny łaciński pozostający 
w karze latae sententiae?

W pierwszej sytuacji, tzn. gdy chodzi o spowiednika łacińskiego, u które-
go spowiada się wierny wschodni, odpowiedź zawiera się w naturze rezerwacji 
grzechu. Jak wynika z treści kanonu, jest ona niczym innym, jak ograniczeniem 
uprawnienia spowiednika w konkretnym przypadku. Nie oznacza zatem zakazu 
wyznawania grzechów przed danym kapłanem, ale jego niemożność udzielenia 
rozgrzeszenia. Biorąc jednocześnie pod uwagę fakt, że kanony KKKW dotyczą 
„wszystkich i tylko Kościołów wschodnich”, nie ma podstaw, aby sądzić, że pra-
wodawca wschodni ogranicza w ten sposób upoważnienie przysługujące spo-
wiednikom łacińskim. Kapłana łacińskiego obowiązuje tylko KPK, a ten z kolei 
nie zabrania mu udzielać rozgrzeszenia z jakichkolwiek grzechów. Dlatego je-
śli tylko ma ogólne upoważnienie do spowiadania, może udzielić absolucji tak-
że wtedy, gdy wierny wschodni wyznaje mu grzech zastrzeżony wedle KKKW60. 
To oczywiście może stanowić poważny problem duszpasterski oraz rodzić py-
tanie o skuteczność rezerwacji grzechów w niektórych sytuacjach61. Przecież 
zwrócenie się wiernego wschodniego do spowiednika łacińskiego, zwłaszcza na 
terytoriach tzw. łacińskich, w praktyce nie stanowi trudności (a nawet może być 
łatwiejsze niż odniesienie się do kapłana własnego Kościoła). Rezerwacja grze-
chu staje się wówczas przepisem martwym, który bardzo łatwo ominąć.

Sytuacja odwrotna, tzn. gdy o sakrament pokuty i pojednania prosi spo-
wiednika wschodniego penitent łaciński, jest jeszcze trudniejsza. Tu bowiem 
należy rozważyć dwie sytuacje: po pierwsze, czy kapłan wschodni może roz-
grzeszyć wiernego łacińskiego, który spowiada się z grzechu zarezerwowanego 
w Kościele spowiednika (choć nie w Kościele penitenta); i druga – gdy spowia-
da się osoba pozostająca w karze kościelnej latae sententiae, nieznanej prawu 
wschodniemu62.

W pierwszym przypadku trudność polega na tym, że gdy spowiada się wier-
ny łaciński, właściwie dysponowany do uzyskania rozgrzeszenia, to słusznie 
oczekuje, że otrzyma je od kapłana, któremu wyznaje swój grzech. W prawie, 
któremu ów wierny podlega, nie ma bowiem grzechów zastrzeżonych. A jed-
nak biorąc pod uwagę ustalenia dotyczące istoty rezerwacji grzechów w prawie 
wschodnim, wydaje się, iż kapłan wschodni, któremu wierny łaciński wyznałby 
jeden z grzechów zastrzeżonych w Kościele, do którego ów kapłan należy, nie 
może udzielić mu absolucji63. Zastrzeżenie grzechów jest bowiem ogranicze-

60 Por. U. Nowicka, Uprawnienia szafarza…, dz. cyt., s. 59.
61 Por. P. Erdö, Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti…, dz. cyt., s. 451–452.
62 Por. U. Nowicka, Uprawnienia szafarza…, dz. cyt., s. 61.
63 Por. P. Erdö, Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti…, dz. cyt., s. 451–452; 

L. Lorusso, Gli orientali cattolici e i pastrori latini, dz. cyt., s. 199.
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niem upoważnienia – nie ma zatem znaczenia, kto grzech wyznaje, ale istotne 
jest, czy ten, komu go wyznaje, może z tego grzechu rozgrzeszyć.

Dyskusyjna pozostaje natomiast kwestia, co ma czynić spowiednik wschod-
ni w zetknięciu z karą ekskomuniki lub interdyktu, którą mocą samego prawa 
zaciągnął wierny łaciński za popełnienie określonego przestępstwa. Wydaje się 
oczywiste, że nie może on zwolnić penitenta z kary, bowiem w prawodawstwie 
spowiednika taka instytucja jest w ogóle nieznana. Gdyby jednak, mimo ist-
nienia kary, rozgrzeszył penitenta z grzechu, powstaje pytanie, czy taka abso-
lucja byłaby ważna (zakładając oczywiście, że chodzi o przestępstwo związane 
z grzechem niezarezerwowanym w prawie katolickich Kościołów wschodnich, 
w przeciwnym bowiem przypadku spowiednik nie miałby prawa rozgrzeszyć 
z powodu zastrzeżenia wynikającego z prawodawstwa Kościoła, któremu sam 
podlega)64. Otóż kara ekskomuniki uniemożliwia ważne rozgrzeszenie osoby 
pozostającej w karze65. Z tego powodu również rozgrzeszenie udzielone przez 
spowiednika wschodniego wiernemu łacińskiemu pozostającemu w karze eks-
komuniki lub interdyktu wydaje się nieważne – najpierw musiałby bowiem 
zwolnić z kary, do czego nie ma władzy, a w konsekwencji penitentowi brakuje 
dyspozycji do otrzymania absolucji66.

3.5. Sakrament małżeństwa
Szczególną uwagę w duszpasterstwie należy zwrócić na kwestie związane 

z małżeństwem, na sytuacje, w których ewentualnie przyszłoby asystować przy 
małżeństwie zawieranym przez dwóch katolików wschodnich lub dotyczące za-
wierania małżeństw międzyobrządkowych. Oczywiście pomiędzy takimi oso-
bami nie zachodzi przeszkoda kanoniczna, jednak z uwagi na ich podleganie 
różnym systemom prawnym i jednocześnie pewne różnice w tychże systemach 
mogą pojawić się różnego rodzaju trudności.

3.5.1. Przeszkody małżeńskie
Kodeks łaciński wymienia 12 przeszkód małżeńskich, Kodeks wschodni 

przewiduje o jedną więcej. W regulacji 3 spośród nich występują istotne różni-
ce pomiędzy KPK i KKKW, choć jednocześnie należy mieć na uwadze, iż nie są 
to przeszkody należące do najczęściej pojawiających się w praktyce.

64 Por. U. Nowicka, Uprawnienia szafarza…, dz. cyt., s. 62.
65 Por. J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele…, dz. cyt., s. 220.
66 Por. U. Nowicka, Uprawnienia szafarza…, dz. cyt., s. 62. W doktrynie można jednak odnaleźć 

również stanowisko przeciwne, por. D. Salachas, Chierici e ministero sacro…, dz. cyt., s. 300; 
P. Erdö, Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti…, dz. cyt., s. 448; L. Lorusso, 
Gli orientali cattolici e i pastrori latini..., dz. cyt., s. 199.
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Pierwszą z nich jest przeszkoda uprowadzenia. Choć może się wydać dziw-
ne, że w dzisiejszych czasach ona jeszcze istnieje, to jednak prawo kościelne 
obowiązuje katolików żyjących w różnych częściach świata, gdzie jej aktualno-
ści nie można wykluczyć67. W związku z tym znalazła się ona w regulacji obu 
Kodeksów, jednak podczas gdy KPK mówi wyraźnie o mężczyźnie jako stro-
nie uprowadzającej oraz o kobiecie jako porwanej68, to Kodeks wschodni nie 
czyni żadnego rozróżnienia w tym zakresie, przewidując, że również mężczy-
zna może stać się ofiarą uprowadzenia dokonanego w celu zawarcia z nim mał-
żeństwa i że także wówczas powstaje przeszkoda małżeńska69. Dlatego trzeba 
powiedzieć, iż małżeństwo zawarte przez porwanego mężczyznę wyznania 
rzymskokatolickiego pozostanie ważne, jeśli zaś byłby on katolikiem wschod-
nim – z prawa pozytywnego Kościoła jest uznany za niezdolnego do zawarcia 
ważnego małżeństwa.

Druga różnica dotyczy przeszkody powinowactwa. Powinowactwo jest rela-
cją prawną pomiędzy osobami, która ma swoje źródło w ważnie zawartym mał-
żeństwie i istnieje pomiędzy jednym z małżonków a krewnymi drugiego, czyli 
pomiędzy mężem a krewnymi żony oraz żoną i krewnymi męża. Wprawdzie za-
równo w KPK, jak i w KKKW prawodawca objął tą przeszkodą powinowatych 
w każdym stopniu linii prostej, to jednak w Kodeksie wschodnim rozciąga się 
ona także na drugi stopień linii bocznej70. W praktyce będzie to oznaczało, iż 
nie może być zawarte małżeństwo pomiędzy teściem i synową, teściową i zię-
ciem, ojczymem i pasierbicą oraz macochą i pasierbem; a dodatkowo katolik 
wschodni nie może zawrzeć ważnego małżeństwa ze swoją szwagierką – siostrą 
żony, a katoliczka wschodnia ze szwagrem – bratem swojego męża.

Kolejna przeszkoda, przyzwoitości publicznej, jest bardzo podobna do po-
winowactwa, jako że źródłem każdej z nich jest związek pomiędzy dwoma 
osobami. W prawie łacińskim fundamentem tej przeszkody jest małżeństwo 
nieważne (po rozpoczęciu życia wspólnego) oraz publiczny lub notoryczny 
konkubinat71. W KKKW dodatkowo: „rozpoczęte życie wspólne tych, którzy 
zobowiązani do zachowania przepisanej prawem formy zawarcia małżeństwa, 
usiłowali zawrzeć małżeństwo przed urzędnikiem cywilnym lub szafarzem aka-
tolickim”72. W ten sposób w prawie łacińskim istnieje pewna luka prawna. Mał-
żeństwo nieważne bowiem to takie, które ma pozór prawdziwego małżeństwa, 
ale poprzez które nie zawiązuje się węzeł małżeński, bo w chwili jego zawierania 
67 Por. U. Nowicka, Przeszkody małżeńskie w perspektywie międzyobrządkowej według KPK i KKKW, 

„Ius Matrimoniale” 15 (21) 2010, s. 8.
68 Por. KPK, kan. 1089.
69 Por. KKKW, kan. 806.
70 Por. KPK, kan. 1092; KKKW, kan. 809. 
71 Por. KPK, kan. 1093.
72 Por. KKKW, kan. 810 § 1 n. 3.
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istniała któraś z przyczyn uniemożliwiających jego ważne zawarcie. Takim więc 
nie jest związek cywilny, bo ten nie ma nawet pozoru małżeństwa. Ale z drugiej 
strony, Kościół nie może też traktować związku cywilnego jako konkubinatu. 
O ile bowiem w pierwszym przypadku należy założyć, przynajmniej teoretycz-
nie, istnienie prawdziwej zgody, o tyle konkubinat jest tylko trwałym pożyciem 
mężczyzny i kobiety na sposób małżeński, ale bez choćby usiłowania zawarcia 
małżeństwa w jakiejkolwiek formie73.

I w końcu według KKKW, nieważne jest małżeństwo zawarte pomiędzy 
chrzestnym i jego chrześnicą oraz jej matką, a także pomiędzy chrzestną i jej 
chrześniakiem oraz jego ojcem74. Ta przeszkoda – pokrewieństwa duchowego 
– nie jest znana prawu łacińskiemu.

W związku z tymi różnicami w regulacji przeszkód małżeńskich, w praktyce 
może pojawić się poważna trudność interpretacyjna:

• w małżeństwie zawieranym pomiędzy mężczyzną będącym łacińskim 
katolikiem, uprowadzonym przez kobietę należącą do któregoś z obrząd-
ków wschodnich;

• pomiędzy wschodnim katolikiem bądź katoliczką, pragnącymi zawrzeć 
małżeństwo odpowiednio ze swoją szwagierką lub szwagrem wyznania 
rzymskokatolickiego;

• pomiędzy mężczyzną lub kobietą obrządku wschodniego a krewnymi 
w pierwszym stopniu linii prostej osoby należącej do Kościoła łacińskie-
go, z którą zawarli wcześniej kontrakt cywilny;

• i w końcu pomiędzy osobą należącą do Kościoła wschodniego a jej 
rzymskokatolickim chrześniakiem i jego rodzicami lub jej chrzestnym/
chrzestną należącymi do Kościoła łacińskiego oraz ich rodzicami.

W takich sytuacjach proboszcz łaciński, wobec którego byłoby zawierane 
małżeństwo, mógłby błędnie sądzić, iż brak jest przeszkód do zawarcia małżeń-
stwa. Tak jednak nie jest, a znajomość legislacji obu Kodeksów kanonicznych 
okazuje się w tym przypadku szczególnie ważna. Jeśli bowiem w wymienionych 
sytuacjach nie zostanie udzielona dyspensa od przeszkody, małżeństwo jest nie-
ważne, zgodnie z zasadą, że „przeszkoda, chociaż dotyczy tylko jednej strony, 

73 J. Prader, Differenze fra il diritto matrimoniale del Codice latino e quello del Codice orientale che 
influiscono sulla validità del matrimonio, „Ius Ecclesiae” 5 (1993), s. 474; tenże, Aspetti specifici 
nel codice orientale rispetto al codice latino in materia matrimoniale, w: Matrimonio e disciplina 
ecclesiastica. XII Incontro Studio Passo della Mendola – Trento 4 luglio – 8 luglio 1994, Milano 1996, 
s. 33; H. Alwan, Gli impedimenti, w: Il matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Studi 
Giuridici XXXII, Città del Vaticano 1994, s. 181; U. Nowicka, Małżeństwo nieważne a małżeństwo 
nieistniejące i konkubinat – rozważania na gruncie przeszkody przyzwoitości publicznej (kan. 1093 
KPK; kan. 810 KKKW), „Studia Redemptorystowskie” 9 (2011), s. 401.

74 Por. KKKW, kan. 811 § 1.
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czyni jednak małżeństwo nieważnym”75. A ani ignorancja, ani błąd dotyczące 
ustaw unieważniających i uniezdalniających nie przeszkadzają ich skutkom76.

W małżeństwie międzyobrządkowym dla jego ważności konieczne jest więc 
udzielenie dyspensy tej stronie, której przeszkoda dotyczy. Pojawia się zatem 
pytanie: kto w takim przypadku powinien udzielić koniecznej dyspensy?

Jeśli przeszkoda dotyczy obu stron, nie ma wątpliwości, że dyspensy może 
udzielić bądź odpowiedni ordynariusz strony łacińskiej, bądź hierarcha miejsca 
strony wschodniej. Znacznie trudniejszy byłby natomiast przypadek, w którym 
przeszkoda dotyczyłaby tylko strony wschodniej. Na pewno ordynariusz miej-
sca będzie uprawniony do udzielenia dyspensy wiernym katolikom wschodnim, 
jeśli powierzeni są jego opiece duszpasterskiej z racji braku hierarchii ich włas- 
nego Kościoła na danym terytorium77. W ten sposób kard. Kazimierz Nycz bę-
dzie mógł dyspensować od przeszkód małżeńskich wiernych katolickich ob-
rządków wschodnich w Polsce pozbawionych ordynariusza własnego obrządku, 
ale nie wiernych obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, dla których ustanowiona 
jest metropolia przemysko-warszawska. Natomiast co do pozostałych katoli-
ków wschodnich, np. nieprzebywających na terytorium Polski, ale przybyłych 
tu jedynie celem zawarcia małżeństwa, łaciński ordynariusz miejsca nie jest ich 
ordynariuszem i nie staje się nim poprzez fakt zawierania małżeństwa między-
obrządkowego. Dlatego nie może ich dyspensować, ale oni powinni odnieść się 
do własnego hierarchy78.

3.5.2. Małżeństwo zawarte pod warunkiem
Zawsze, ilekroć którakolwiek ze stron uzależniłaby swój konsens małżeński 

od jakiegokolwiek warunku – małżeństwo, na mocy prawa wschodniego, będzie 
nieważne. W przeciwieństwie do legislacji łacińskiej, kodyfikacja wschodnia nie 
odróżnia poszczególnych rodzajów warunków, ale co do skuteczności zrównu-
je je ze sobą. Oznacza to, że dla prawa katolickich Kościołów wschodnich nie 
ma żadnego znaczenia, czy w danym przypadku chodzi o warunek dotyczący 
przyszłości, czy też o warunki przeszłe i teraźniejsze79. W prawie łacińskim nie-
ważność małżeństwa powoduje jedynie warunek dotyczący przyszłości. Z kolei 
w tym, co dotyczy warunków odnoszących się do przeszłości oraz do teraźniej-
szości, prawodawca łaciński uzależnia ważność zgody małżeńskiej od istnienia 
lub nieistnienia przedmiotu warunku. W Kodeksie wschodnim przeciwnie – 

75 Por. KKKW, kan. 790 § 2.
76 Por. KPK, kan. 15 § 1; KKKW, kan. 1497 § 1.
77 Por. U. Nowicka, Przeszkody małżeńskie…, dz. cyt., s. 21–22.
78 Por. tamże.
79 Por. U. Nowicka, Małżeństwo pod warunkiem według tradycji i prawa katolickich Kościołów 

wschodnich, „Ius Matrimoniale” 14 (20) 2009, s. 99.
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każdy warunek, niezależnie od jego natury, powoduje nieważność małżeństwa 
poprzez sam fakt jego postawienia80.

Wobec tego nasuwa się problem natury międzyobrządkowej, a mianowi-
cie: przez którą legislację będą normowane małżeństwa warunkowe zawiera-
ne pomiędzy wiernymi Kościoła łacińskiego a wiernymi katolickich Kościołów 
wschodnich? Trudność w tym zakresie nie istnieje jedynie wówczas, gdy po-
stawiony przez którąkolwiek ze stron warunek będzie dotyczył przyszłości. Je-
śli natomiast w małżeństwie międzyobrządkowym zostanie dołączony warunek 
dotyczący przeszłości lub teraźniejszości, to małżeństwo jest ważne czy nie? 
W doktrynie nie ma w tej kwestii zgodności. Zdaniem jednych, ważność mał-
żeństwa zależy od tego, która strona warunek postawiła – jeśli uczyniła to strona 
łacińska, ważność małżeństwa będzie zależeć od zweryfikowania się warunku 
w chwili wyrażania zgody małżeńskiej, natomiast jeżeli warunek dodała strona 
wschodnia, małżeństwo będzie zawsze nieważne81. Zdaniem innych, jeśli jedna 
ze stron nie może dać swojej zgody na małżeństwo inaczej, jak tylko pod warun-
kiem, to wada ta dotyka także drugiej strony, w takim mianowicie sensie, że je-
śli katolik wschodni nie może zawrzeć małżeństwa pod warunkiem, to nie może 
go zawrzeć także katolik obrządku łacińskiego ze stroną wschodnią82.

3.5.3. Forma zawarcia małżeństwa
Biorąc pod uwagę aspekty przede wszystkim duszpasterskie, najczęstszą 

trudnością do rozstrzygnięcia jest kwestia kanonicznej formy zawarcia małżeń-
stwa katolików wschodnich lub międzyobrządkowego. Wedle Kodeksu łaciń-
skiego, ważne są tylko te małżeństwa, które zostały zawarte wobec ordynariusza 
albo proboszcza, albo wobec kapłana lub diakona delegowanego przez jednego 
z nich, a także wobec dwóch świadków83. Ponadto, choć ta sytuacja na pewno 
nie będzie weryfikowała się w Polsce, tam, gdzie nie ma kapłanów i diakonów, 
biskup diecezjalny może, po uzyskaniu pozytywnej opinii Konferencji Episko-
patu i zgody Stolicy Apostolskiej, delegować świeckich do asystowania przy za-
wieraniu małżeństwa84. Istota takiej asystencji polega zawsze na byciu obecnym 

80 Por. KPK, kan. 1102; KKKW, kan. 826.
81 Por. L. Lorusso, Gli orientali cattolici e i pastrori latini..., dz. cyt., s. 245; M. Wróbel, Zawarcie 

małżeństwa pod warunkiem w świetle prawa kościelnego, Lublin–Sandomierz 2003, s. 130; J. Hendriks, 
Diritto matrimoniale, Milano 2001, s. 130; J. Prader, Il consenso matrimoniale condizionato, w: Il 
matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Studi Giuridici XXXII, Città del Vaticano 
1994, s. 179; tenże, Differenze fra il diritto matrimoniale…, dz. cyt., s. 478; tenże, La legislazione 
matrimoniale…, dz. cyt., s. 44; tenże, Aspetti specifici…, dz. cyt., s. 35.

82 Por. D. Salachas, Il sacramento del matrimonio nel nuovo diritto canonico delle Chiese orientali, 
Bologna 1994, s. 111.

83 Por. KPK, kan. 1108.
84 Por. KPK, kan. 1112.
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i pytaniu nowożeńców o zgodę oraz przyjęciu jej w imieniu Kościoła. Stąd ten, 
kto asystuje przy małżeństwie, jest jedynie jego świadkiem kwalifikowanym. 

Pozornie podobne sformułowania Kodeksu wschodniego w rzeczywistości 
znacznie różnią się od łacińskich: tylko te małżeństwa są ważne, które są zawie-
rane z zachowaniem świętego obrzędu wobec hierarchy miejsca lub proboszcza 
miejsca lub kapłana, który od jednego z nich otrzymał upoważnienie do błogo-
sławienia małżeństw i wobec przynajmniej dwóch świadków. Za święty uważa-
ny jest obrzęd z udziałem kapłana asystującego i błogosławiącego85.

Przede wszystkim należy więc zwrócić uwagę na święty obrzęd, czyli błogo-
sławieństwo kapłana wymagane dla ważności małżeństwa zawieranego przez 
katolików wschodnich. Oczywiście, gdy kapłan łaciński asystuje przy zawie-
raniu małżeństwa, zazwyczaj udziela małżonkom błogosławieństwa, ale to 
błogosławieństwo jest jedynie częścią formy liturgicznej i nie jest wymagane 
dla ważności małżeństwa. Tym, co stwarza małżeństwo, jest jedynie wzajem-
na zgoda stron. Dlatego w Kościele łacińskim świadkiem kwalifikowanym za-
warcia małżeństwa może być także diakon, a nawet osoba świecka, bo jedyna 
czynność istotna należy do małżonków, którzy mają prawo ją wykonać na mocy 
sakramentu chrztu św., przez który zostali uzdolnieni do partycypacji w dzia-
łaniu Chrystusa. Oni, wymieniając pomiędzy sobą zgodę małżeńską, wykonują 
jednocześnie znak sakramentalny, przez co są szafarzami sakramentu86. Nato-
miast aktywna obecność świadka kwalifikowanego nie zakłada wykonywania 
żadnej władzy święceń czy władzy rządzenia. Wedle koncepcji wschodniej tym, 
co stwarza małżeństwo, jest zgoda stron oraz błogosławieństwo, jego zaś może 
udzielić tylko osoba, która posiada święcenia kapłańskie, gdyż w obrzędzie tym 
wyraża się charakter święty celebracji małżeństwa, akcja Chrystusa działającego 
za pośrednictwem kapłana87. Prawdą jest, że również na Wschodzie aktem, któ-
ry konstytuuje małżeństwo, jest zgoda stron; jednak w teologii wschodniej ten 
akt prawnie uzewnętrznionej zgody ludzkiej nie jest tym, który automatycznie 
dokonuje zjawiska sakramentalnego. Małżeństwo staje się sakramentem dzięki 
Duchowi Świętemu, działającemu za pośrednictwem kapłana88. W konsekwen-
cji do błogosławienia małżeństw nie można delegować diakonów, ani tym bar-
dziej osób świeckich.

85 Por. KKKW, kan. 834.
86 Por. U. Nowicka, Szafarz sakramentu małżeństwa. Studium historyczno-prawne, Wrocław 2007, 

s. 199–200.
87 Por. Congregazione per le Chiese Orientali, Istruzione per l’applicazione…, dz. cyt., n. 82; D. Salachas, 

Problematiche interrituali nei due codici orientale e latino, „Apollinaris” 75 (1994), s. 685.
88 Por. D. Salachas, Il „Ritus sacer” nella forma canonica di celebrazione del sacramento del matrimonio 

secondo la tradizione delle Chiese orientali, „Euntes Docente” 47 (1994), n. 1, s. 30.
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To z kolei prowokuje pytania co do zawierania małżeństw w Kościele ła-
cińskim przez wiernych wschodnich albo z wiernymi wschodnimi, czyli mał-
żeństw międzyobrządkowych.

W zakresie kompetencji do asystowania czy błogosławienia małżeństw oba 
Kodeksy ustanawiają tę samą normę, że mianowicie na mocy urzędu wschod-
ni hierarcha i proboszcz oraz łaciński ordynariusz czy proboszcz ważnie błogo-
sławią, względnie asystują przy małżeństwach w granicach swojego terytorium, 
zarówno gdy nupturienci są ich podwładnymi, jak też i obcym, byleby przy-
najmniej jedna strona należała do ich Kościoła89. Oznacza to, że zasadniczo 
byłoby nieważne małżeństwo zawierane przez wschodnich katolików, przy któ-
rym asystowałby względnie delegował prawo do asystowania proboszcz łaciń-
ski, oraz małżeństwo katolików łacińskich, przy którym asystowałby proboszcz 
wschodni. Aby móc asystować czy błogosławić małżeństwa wiernych należą-
cych do innego Kościoła, należy otrzymać do tego delegację, której mógłby 
udzielić, także kapłanowi innego Kościoła, zarówno hierarcha czy ordynariusz, 
jak i proboszcz własny wiernych, o których chodzi. Trzeba jedynie pamiętać, 
że delegujący może delegować jedynie w granicach własnego terytorium, a to 
znacznie zawęża możliwości. Zasady są zatem następujące:

 ► jeśli chodzi o małżeństwo międzyobrządkowe, wówczas może być ono 
zawierane, jeśli chodzi o kompetencje, tak jak małżeństwo dwóch kato-
lików łacińskich;

 ► jeśli zaś chodzi o małżeństwo dwóch katolików wschodnich:
• należących do Kościoła ukraińsko-bizantyjskiego, który ma swoje 

struktury w Polsce – konieczne byłoby otrzymanie delegacji od wła-
ściwego hierarchy (np. w Sandomierzu kompetentnym byłby abp Jan 
Martyniak, jako że Sandomierz leży na terytorium archieparchii prze-
mysko-warszawskiej) lub proboszcza;

• należących do innych Kościołów wschodnich – pamiętając, że ich or-
dynariuszem jest kard. Kazimierz Nycz – należałoby otrzymać dele-
gację od niego lub – w przypadku Ormian – można także zwrócić się 
do proboszcza właściwej parafii ormiańskiej.

Ale tu pojawia się kolejna kwestia, czy mianowicie można delegować do po-
błogosławienia małżeństwa międzyobrządkowego albo małżeństwa dwojga 
katolików wschodnich, diakona łacińskiego. Jak była mowa powyżej, koniecz-
nym warunkiem do zawarcia małżeństwa wschodniego jest błogosławieństwo. 
Nie ma zatem wątpliwości, że takie małżeństwo, nawet jeśli jest ono zawiera-
ne w Kościele łacińskim, musi być pobłogosławione. Problem w tym, że według 
tradycji i prawa Kościołów wschodnich diakon nie może udzielić błogosławień-
89 Por. KPK, kan. 1109; KKKW, kan. 829.
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stwa ślubnego. Diakon łaciński – jak najbardziej. Nie milkną zatem dyskusje 
wśród kanonistów i zdania są podzielone, czy małżeństwo katolików wschod-
nich lub międzyobrządkowe pobłogosławione przez diakona łacińskiego byłoby 
ważne. Racje są różne, pomijając jednak w tym miejscu naukowe uzasadnie-
nia tej kwestii90, wypada przede wszystkim postulować, aby dopóki trwa taka 
wątpliwość prawna i dopóki nie zostanie ona rozstrzygnięta na stopniu Stoli-
cy Apostolskiej, raczej nie delegować diakonów do błogosławienia małżeństw 
wiernych wschodnich i międzyobrządkowych91. A tym bardziej nie należy dele-
gować osób świeckich.

4. Kompetencja sądów kościelnych w Polsce do rozpatrywania 
spraw wschodnich

Ostatnią sprawą, na którą należy zwrócić uwagę, jest kwestia kompetencji 
sądów kościelnych do rozpatrywania spraw o nieważność małżeństw katolików 
wschodnich. Chodzi mianowicie o sytuację, gdy katolik wschodni chce zaskar-
żyć ważność swojego małżeństwa i prosi o radę, do którego sądu powinien się 
zwrócić. Jeśli było to małżeństwo międzyobrządkowe, wówczas nie ma żadnych 
trudności w skierowaniu prośby do sądu Kościoła łacińskiego, zgodnie z ogólną 
kompetencją tychże sądów92, tzn. do sądu miejsca zawarcia małżeństwa lub za-
mieszkania strony pozwanej, względnie – pod określonymi warunkami – miej-
sca zamieszkania strony powodowej bądź miejsca, w którym będzie zbierana 
większość środków dowodowych93. Trudniej jest, gdy chodzi o małżeństwo 

90 Por. U. Navarrete, Questioni sulla forma canonica ordinaria nei Codici latino e orientale, „Periodica” 
85 (1996), s. 504–506; J. Prader, La forma di celebrazione del matrimonio, w: Il matrimonio nel Codice 
dei Canoni delle Chiese Orientali, Studi Giuridici XXXII, Città del Vaticano 1994, s. 299; J. Prader, 
Il matrimonio in Oriente e Occidente, Roma 1992, s. 201; J. Prader, La legislazione…, dz. cyt., s. 39; 
V. J. Pospishil, Eastern Catholic Marriage Law According to the Code of Canons of the Eastern Churches, 
Brooklyn NY 1991, s. 372; J. D. Faris, Canonical Issues in the Pastoral Care of Eastern Catholics, 
„Canon Law Society of America Proceedings” 53 (1991), s. 163; J. Hendriks, Diritto matrimoniale..., 
dz. cyt., s. 231; J. Abbass, Marriage in the Codes of Canon Law, „Apollinaris” 68 (1995), s. 531; 
D. Salachas, Problematiche interrituali…, dz. cyt., s. 687; D. Salachas, Il sacramento del matrimonio…, 
dz. cyt., s. 200–201; L. Lorusso, Gli orientali cattolici e i pastrori latini…, dz. cyt., s. 261; U. Nowicka, 
La forma canonica di celebrazione del matrimonio. Problemi interecclesiali, w: Iustitia et Iudicum. 
Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico In onore di Antoni Stankiewicz, red. J. Kowal, 
J. Llobell, vol. II, Città del Vaticano 2010, s. 909–914.

91 Por. K. Nitkiewicz, Małżeństwo wiernych katolickich Kościołów wschodnich zawierane wobec 
duchownego Kościoła łacińskiego, w: Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim 
i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. R. Sztychmilerowi, red. T. Płoski, 
J. Krzywkowska, Olsztyn 2008, s. 179.

92 Por. M. del Pozzo, Sussidiarietà della giurisdizione dei tribunali latini nei confronti dei cattolici orientali 
alla luce art. 16 della Dignitas connubii, w: Cristiani orientali e pastori latini, red. P. Gefaell, Milano 
2012, s. 425.

93 Por. Dignitas connubii, art. 10.
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dwóch katolików wschodnich, zamieszkujących na terytorium Polski, gdzie nie 
ma sądów kościelnych wschodnich. Jakie są wówczas zasady prawa?

Otóż najpierw przewiduje się sytuację, w której sąd Kościoła łacińskiego bę-
dzie kompetentny z mocy samego prawa. Chodzi mianowicie o te terytoria, 
gdzie wierni wschodni podlegają jurysdykcji ordynariusza łacińskiego. Jak była 
mowa powyżej, w Polsce dla wiernych wschodnich pozbawionych hierarchii 
własnego Kościoła ordynariuszem jest kard. Kazimierz Nycz. Powierzenie mu 
opieki duszpasterskiej zakłada wszelką jego władzę, analogiczną i tożsamą z tą, 
którą posiada w stosunku do wiernych własnego Kościoła. A jeśli tak, to ozna-
cza to także kompetencję trybunału ordynariusza łacińskiego do rozpatrywa-
nia i rozstrzygania spraw o nieważność małżeństwa, którego obie strony należą 
do Kościoła sui iuris, nad którym pasterska troska została mu powierzona94. 
W konsekwencji sprawy wiernych wschodnich pozbawionych ordynariusza 
własnego obrządku w Polsce należą do kompetencji Trybunału Metropolital-
nego w Warszawie. Natomiast wierni obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (pa-
rafia Kostomłoty), chcąc zbadać i stwierdzić nieważność swojego małżeństwa, 
będą zobowiązani zwrócić się z odpowiednią prośbą do Sądu Biskupiego Die-
cezji Siedleckiej95.

Inną sytuację stanowi możliwość przedłużenia właściwości danego Trybu-
nału przez Sygnaturę Apostolską. Takie przedłużenie może dokonać się bądź na 
stałe, bądź do konkretnego przypadku.

I tak, Sygnatura Apostolska dekretem z 29 września 1993 roku powierzyła 
sprawy katolików należących do Kościoła bizantyjsko-ukraińskiego w pierw-
szej instancji Metropolitalnemu Sądowi Archidiecezji Warmińskiej, wskazu-
jąc jednocześnie Gdański Trybunał Metropolitalny jako instancję apelacyjną96. 
Kompetencja trybunału warmińskiego do sądzenia wiernych obrządku bizan-
tyjsko-ukraińskiego z całej Polski nie zmieniła się także po dokonanej w 1996 
roku reorganizacji struktur duszpastersko-administracyjnych tego Kościoła. 
Jak wspomniano, Kościół bizantyjsko-ukraiński strukturalnie istnieje w Pol-
sce w formie metropolii, obejmującej archieparchię przemysko-warszawską 
oraz eparchię wrocławsko-gdańską. Żadna z nich nie posiada nadal własne-
go sądu. Dlatego w 1996 roku dotychczasowy biskup przemyski obrządku bi-
zantyjsko-ukraińskiego Jan Martyniak, który stanął na czele nowo utworzonej 
archieparchii przemysko-warszawskiej oraz metropolii przemysko-warszaw-
skiej obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, podtrzymał swoją prośbę o przyzna-
94 Por. S. Rossano, Le causa di nullità di matrimonio dei fedeli orientali nei tribunali latini: la competenza 

(art. 16 Dignitas connubii), w: Cristiani orientali e pastori latini, red. P. Gefaell, Milano 2012, s. 456.
95 Por. U. Nowicka, Kompetencja sądów kościelnych w Polsce do rozpatrywania spraw wiernych 

należących do katolickich Kościołów wschodnich (art. 16 DC), „Ius Matrimoniale” 18 (24) 2013, 
s. 169.

96 Supremum Signaturae Apostolice Tribunal, Decretum, 29 września 1993, Prot. N. 4616/93 SAT.
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nie kompetencji trybunałowi warmińskiemu do sądzenia w pierwszej instancji 
spraw wiernych jego diecezji, do czego Stolica Apostolska przychyliła się 28 
kwietnia 2004 roku97. Podobnie 8 grudnia 2002 roku trybunałowi warmińskie-
mu została przyznana kompetencja na prowadzenie spraw wiernych z epar-
chii wrocławsko-gdańskiej98, o co prosił jej biskup Włodzimierz Juszczak99. 

Oprócz tej kompetencji, udzielonej na stałe, każdy wierny ma prawo zwrócić 
się do Sygnatury Apostolskiej z prośbą o możliwość rozpatrzenia jego sprawy 
przez trybunał nieposiadający właściwości sądowej z żadnego z wyżej wymie-
nionych tytułów100. Udzielenie takiej łaski zakłada zawsze istnienie słusznej i ra-
cjonalnej przyczyny101. Autorem prośby, kierowanej bezpośrednio do Sygnatury 
Apostolskiej, może być jedynie strona w sprawie. Dlatego, chociaż w praktyce 
strona czyni to nie osobiście, ale za pośrednictwem ordynariusza lub wikariusza 
sądowego, to jednak żaden z nich nie może przedstawić takiej prośby z włas- 
nej inicjatywy. Prośba o łaskę musi być umotywowana, ponadto należy do niej 
dołączyć kopię skargi powodowej oraz pozytywne zdanie ordynariusza strony 
proszącej. Istotnym elementem tej procedury jest zawsze – o ile jest to możliwe 
– wysłuchanie stanowiska drugiej strony co do treści petycji. Słuszne jest tak-
że wyznaczenie terminu, w którym strona winna wyrazić swoje zdanie. Po jego 
bezużytecznym upływie domniemywa się, że nie oponuje ona co do udzielenia 
łaski. Jednak nawet jej zdanie przeciwne nie pozbawia możliwości proszenia 
Sygnatury Apostolskiej o łaskę, należy jedynie podać powód, dla którego stro-
na przeciwna nie zgadza się na przedłużenie właściwości trybunału102, a w kon-
sekwencji na prowadzenie procesu w trybunale innym niż kompetentny wedle 
wyżej wskazanych kryteriów.

Do tego trzeba dodać, że zawsze, kiedy sąd łaciński rozpatruje sprawy katoli-
ków wschodnich, powinien postępować według norm prawa procesowego włas- 
nego, lecz nieważność małżeństwa ocenia według prawa Kościoła sui iuris, do 
którego należą strony103. A to zakłada konieczność znajomości prawa wschod-
niego i uwzględnienia wszystkich różnic, o których mowa powyżej.

97 Supremum Signaturae Apostolice Tribunal, Decretum, 28 kwietnia 2004, Prot. N. 4616/1/2004 SAT.
98 Supremum Signaturae Apostolice Tribunal, Decretum, 8 grudnia 2002, Prot. N. 4625/1/2002 SAT.
99 Por. L. Świto, Struktura organizacyjna Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej, w: 

Dwudziestolecie Archidiecezji i Metropolii Warmińskiej, red. A. Kopiczko, Olsztyn 2012, s. 78–79.
100 Por. U. Nowicka, Kompetencja sądów kościelnych…, dz. cyt., s. 172–173.
101 Por. P. Malecha, Commissioni pontificie e proroghe di competenza nelle cause di nullità del matrimonio 

alla luce della recente giurisprudenza della Segnatura Apostolica, „Ius Ecclesiae” 23 (2011), n. 1, 
s. 220.

102 Por. tamże, s. 221–222.
103 Por. Dignitas connubii, art. 16 § 2.
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Zakończenie

Zgodnie z kan. 1 KPK, kanony tego Kodeksu dotyczą tylko Kościoła łaciń-
skiego, podobnie wedle kan. 1 KKKW, jego normy odnoszą się do wszystkich 
i jedynie katolickich Kościołów wschodnich. Nie oznacza to jednak, że te dwa 
systemy prawne nie przenikają się w codziennym życiu wiernych i że da się 
je od siebie całkowicie oddzielić. Jeśli weźmie się pod uwagę, że tylko w Pol-
sce, wedle najnowszych danych statystycznych, oficjalnie przebywa przeszło 60 
tys. wiernych wschodnich (obrządku greckokatolickiego, ormiańskiego i neo-
unickiego)104, wówczas apel o znajomość norm prawa wschodniego u łacińskich 
duszpasterzy staje się słuszny i zrozumiały. Powyższe rozważania z pewnością 
nie wyczerpują całego spektrum trudności, jakie mogą pojawić się w duszpa-
sterstwie Kościoła łacińskiego w relacji do wiernych katolickich Kościołów 
wschodnich. Wydaje się jednak, że mogą zostać zaliczone do tych, które mają 
największe znaczenie praktyczne.

104 Por. Główny Urząd Statystyczny, Mały rocznik statystyczny Polski 2012, Warszawa 2012, s. 134.
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Summary

Elements of Eastern law in the pastoral care of the Latin Church

As a result of migration, the faithful of the Eastern Catholic Churches often 
settle on traditional Latin territories maintaining sui iuris under the jurisdiction 
of the ordinary belonging to a different Church. This means that in the pasto-
ral care of the Latin Church no shortage of Eastern affairs and concerning the 
relationship between the Churches. First of all, they relate the sacramental mi-
nistry. This publication is the analysis of different cases that require knowledge 
and application of law the east. It is important to correctly determine the be-
longing the Church, acquired through the reception of baptism, administering 
the other sacraments, especially marriage, and Church court competence in Po-
land in trying cases of the faithful belonging to the Eastern Catholic Churches.

Urszula Nowicka – profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie. W 2002 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa Ka-
nonicznego UKSW, w 2006 uzyskała tytuł naukowy doktora nauk prawnych 
w zakresie prawa kanonicznego, a w 2012 tytuł naukowy doktora habilito-
wanego. Od 2007 roku pracownik naukowo-dydaktyczny na macierzystym 
Wydziale, obecnie jest kierownikiem Katedry Prawa Katolickich Kościołów 
Wschodnich oraz innych Kościołów i Wspólnot Kościelnych. Jednocześnie 
pełni funkcję obrońcy węzła małżeńskiego w Metropolitalnym Sądzie Du-
chownym w Warszawie.
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Introduction

Justice has been accepted as one of the fundamentals of democracy whether 
in its old form from the Athenian city-states to the new waves in its represent-
ative form. Examining justice as being sacred to human life is important in the 
sacredness of human dignity. But the problem today is the way the ‘leaders’ of 
new modern-day democracies tend to look at the issue of justice because trans-
parency, common good and truth, which are the hallmarks of justice, have been 
eroded especially in African nation-states with modern-day terms of manipula-
tion, relativism, negotiations, usurpation of power, compromises among others. 
This is the situation of African societies today! 

There are a number of issues in stabilising a heated polity of which social jus-
tice is the foundation. It is usually said and has been taken as a slogan that there 
can be no peace without social justice and no development without peace. In 
other words, it is only in the atmosphere of peace that a society could grow and 
develop. And from the assertion, the issue of social justice is pertinent and it 
is also in various forms and kinds. Door1 (1991:7) writes that the most obvious 

1 D. Door, The Social Justice Agenda: Justice, Ecology, Power and the Church, Dublin: Gill & 
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item on the social justice agenda is the very gap between the rich and the poor. 
This gap exists at various levels. He is not saying that it is a crime for one to be 
rich and other poor, and not canvassing for a some-what classless society but 
that justice demands equal rights, conditions and remuneration to everyone not 
minding the race, tongue and ethnic among others. To make a bridge over the 
lacuna of what might be interpreted of the above, he corroborates his idea that 
“the mere fact that some people are more wealthy than others is not, in itself, 
a social injustice. But the existence of gross poverty alongside conspicuous 
wealth is morally unacceptable”2 (Door, 1991:8). And it would be from the fore-
going that this paper shall examine the issue of politics, which affects all over 
other segments of the society. For political stability in this part of the world, so-
cial justice plays an important task of which every individual and institution 
ought to play its part effectively. If individual or institution has a stake in main-
taining political stability, there and then, the Church’s role is enormous in the 
effort of stabilising a political society.

1. Theorising justice as a concept

Social justice is an important aspect in the society, which is so crucial to the 
running of a particular society where there will be equality and freedom on the 
same basis and or level without putting some individuals into high pedestals. 
Aristotle’s analysis of justice is the key to its meaning at the level of the particu-
lar act or decision. Justice, he said, consists in treating equals equally and une-
quals unequally but in proportion to their relevant differences.3

A democratic polity without the issue of social justice could not be said to 
be one. The question of justice has been a continuous point to ponder in the so-
ciety. The question about justice is closely linked to the idea of impartiality of 
persons in the society. The “Golden Rule” of Kant presupposes a kind of social 
justice in its application to those in such society. Kant’s categorical imperative 
deals with the notion that justice (and equality) ought to be given and granted 
justly to all and sundry; his moral reciprocity of doing to others as one would 
have them to do oneself is closely related to the idea of not doing evil to others 
and doing things at the expense of others in the community. Benn writes, “From 
this follow ideas such as a fair wage, a just price, and a fair exchange (what Ar-
istotle called “commutative justice”), as opposed to exploitation and profiteer-

Macmillan Ltd, Ireland, 1991.
2 Ibid.
3 S.I. Benn, “Justice” in P. Edwards (ed.), The Encyclopedia of Philosophy, vols. 3 & 4, New York & 

London: Macmillan Pub. 1967.
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ing.4 And so, the question of social justice would be discussed in this work from 
the ideas and theories of Plato, Rawls and Marion Young.

Plato was highly dissatisfied with the prevailing degenerating conditions in 
the Greek-city states of his time. The Athenian society was on the verge of ru-
ins and was responsible for the death of Socrates, his master. His attack against 
the ills of his society was in form of the construction of an ideal society in which 
justice reigns supreme since he believes that justice is the remedy and antidote 
to the societal problems. He made use of Socrates in the dialogue and other in-
terlocutors, and the bystanders. Justice, for him, is at once a part of human vir-
tue and the bond that joins man together in the society. It is the identical quality 
that makes good and social, “I will tell you, I replied, justice, which is the subject 
of our inquiry, is as you know, sometimes spoken of as the virtue of an individ-
ual and sometimes as the virtue of a state (Republic, Book 2). He is not taking 
justice as virtue for the individuals in the state alone but also for the state in gen-
eral. The state is considered as a perfect whole in each individual, which is its el-
ement, functions not for itself but for the health of the whole. A state, he asked, 
is it not larger than an individual? A state in the barest notion must include four 
or five men (Republic, Book 2). Justice would, therefore be like that harmony of 
relationships where the planets are held together in the orderly movement. This 
is a type of society, which is so organised and fit for survival. In the dialogue, he 
writes that, “then, my blessed Thrasymachus, injustice can never be more prof-
itable than justice (Republic, Book 1); considering justice not as a mere strength 
but as a harmonious strength where all moral conceptions revolve about the 
good of the whole individual as well as the social.

Citing that a just man will live happily in any society whereas an unjust soul 
will live otherwise, this for him also applies to a state: Then, an evil soul must 
necessarily be an evil and superintendent, and the good soul a good ruler…the 
just soul and the just man will live well, and the unjust man will live ill… (Re-
public, Book 1). It is a fact of life and a reality that life of a just man is better 
and happier but as a living being in the society. This explains the thought of So-
crates that the soul, which is more virtuous or in other words more just is also 
the happier soul.

In the same analysis of what justice is all about, Rawls employs a social con-
tract argument to show and examine that justice and especially distributive jus-
tice is a form of fairness, that is, an impartial distribution of goods and resources 
of a certain state to the citizenry. He rejects the idea of classical utilitarianism 
as a basis of justice because it does not offer any principle of justice beyond 
the basic view that everyone’s happiness counts equally. The resultant theory is 

4 Ibid.
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known as “Justice as fairness”. In A Theory of Justice (Section 2), he examines the 
two principles of justice: liberty and wealth. On liberty, each person is to have 
an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties com-
patible with a similar system of liberty for all; wealth, social and economic in-
equalities are to be arranged so that they are both to the greatest benefit of the 
least advantaged, consistent with the just savings principle and attached to of-
fices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity.

For the understanding of his principles, he sets out what he claims are prin-
ciples of justice through the use of an entirely and deliberately artificial device 
he calls the “original position”, in which everyone decides principles of justice 
from behind “a veil of ignorance” – a purely hypothetical situation that essen-
tially blinds people to all facts about themselves that might cloud what notion 
of justice is developed. He is of the opinion that rather, they (people) would 
safeguard themselves against the worst possible outcomes5. He acknowledges 
the fact that there are possibilities that these principles would be in conflict 
but rather than compromise, he takes the position that there is a specific prior-
ity, which is that of liberty. He says that principles are, therefore, to be ranked 
in lexical order according to him and, therefore, liberty could be restricted only 
for the sake of liberty6. The two principles are a fair way of meeting the arbitrar-
ies of fortunes and while no doubt imperfect in other ways, the institutions that 
satisfy these principles, are just. 

In the dispensation of justice as Plato asserts that it is a virtue not for the 
individual alone but for the society. It, therefore, means that as one expects 
justice to be done to oneself, so also, there is the utmost need for individuals 
to perform their duties and obligations to the state. In this way, he sets that 
there are duties and obligations every participant owes the community, that 
is, there is the need for individual to support just institutions.7 In this sense, 
only the just institutional arrangements need to be respected and vice versa; 
admitting that civil disobedience to unjust institutions and laws are needed 
for the restructuring of the society and or the state. Civil disobedience is an 
act responding to injustices internal to a given society and appealing to pub-
lic’s conception of justice.

Taking social justice at a glance, she thinks about justice not as a set of debts 
we owe ourselves but as a set of relations between social groups. She investi-
gates the rhetoric power that underlies old ways of discussing justice in terms 
of distribution, denying justice is a finite community-oriented justice that re-
volves not around the interlocking and often villages but around the interlock-
5 J. Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University Press, UK, 1972.
6 Ibid.
7 Ibid.
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ing and often messy communities that exist side by side.8 To her, social justice 
means the elimination of institutionalised domination and oppression. Any as-
pect of social organisation and practice relevant to domination and oppression 
is a principle subject to evaluation by ideals of justice. The concepts of domina-
tion and oppression rather than the concept of distribution should be the start-
ing point for a conceptual analysis of what social justice should mean. She is of 
the opinion that many discussions on social justice not only ignore the institu-
tional contexts within which distributions occur, but often presuppose specific 
institutional structures whose justice they fail to bring under evaluation.9 This 
means individual culture is important to the notion of social justice and not in-
dividual persons.

In her arguments, she affirms that a distributive paradigm of justice cor-
responds to the primary formulation of public debates in societies. It is in-
herent from the views of Young that justice could be discussed extensively in 
a democratic state where participation in public discussions and decision-mak-
ing is embedded. She says that democracy is a condition for public to arrive 
at decisions whose substantively just outcomes include distributive justice.10 
This means that all differences, interests would be transcended to seek a com-
mon good. In order to put an end to all forms of oppressions and injustices, 
Young endorses the social movements that promote a notion of group solidar-
ity against the individualism of liberal humanism. She argues that the idea of 
eliminating group differences in a just society is both unrealistic and undesira-
ble. Instead, justice in a group-differentiated society demands social equality of 
groups, and mutual recognition and affirmation of group differences.11

In her explanation, she brings out new insights to debates about welfare, 
affirmative action and disability. She offers a thought-provoking analysis of 
a communitarian society showing that the idea of self-sufficiency is unworka-
ble. To have a just society, she holds that those interconnected yet distinct soci-
eties would show the way to not only survive but flourish in the contemporary 
society. To her, justice does not compete with differences either based on race, 
sex, and social, psychological but that it grows out of it. In the search for a just 
state, she explains oppression as forms of injustices where she states five catego-
ries of oppression in forms of exploitation, cultural imperialism, powerlessness, 
marginalisation and violence that must rooted away from the society.

8 F. Olatunji, Review of Young’s Justice and the Politics of Difference. A paper submitted to the Philosophy 
Department, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria, Nov. 2004.

9 I.M. Young, Justice and the Politics of Difference, New Jersey: Princeton University Press, USA, 1990.
10 Ibid.
11 Ibid.
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2. Post-colonial Africa

It was not long after ‘political independence’ and not ‘mental and psycholog-
ical independence’ was granted to many African states by the imperialists that 
so many issues began to raise their ugly heads and the consequences are enor-
mous for the continent to bear. It has been a utopia to find and have peace, hap-
piness and tranquility since the imperialists departed and thus generating one 
problem or another on daily basis because the soul has been mitigated. And the 
reason Ehusani posits that:

(…) Africans see colonialism as synonymous with material exploitation, 
cultural expropriation and anthropological impoverishment (…) the African 
survivors of colonialism suffer gross ego distortion. Their continent has be-
come the most bastardised and misused continent, and they themselves have 
been milked dry of their self-confidence. In one word, they have been dehu-
manised.12 

Some of the so many issues that have been confronting African states and 
still calling for adequate attention would be examined here below.

The highest of all problems facing the continent today is that of ignorance 
or poverty of ideas. And it is on this basis that the Caucasoid are of the opin-
ion, call it erroneous, that if you want to hide any important information from 
the blacks, insert it in a book. This is absurd, degrading and dehumanising! This 
opinion is tenable in our society today as we study or even read less in a way to 
searching for controls over our problems. For a society to develop, the genera-
tion of ideas is a sine qua non. Izibili and Enegho in Development in Africa: The 
Challenge of the African Philosopher opine, quoting from Iroegbu’s book, The 
Kpim of Politics, Communalism: Towards Justice in Africa that:

Development is balanced if it fulfils two conditions; the flourishing of natu-
ral resources aimed at flourishing of human resources and not vice versa; two, 
the development of human resources does not neglect or reject one or some of 
the aspects of the human person as indicated above. Development, therefore, 
calls for total development, realised by the utilisation of natural resources at 
man’s disposal, perfecting and co-ordinating them toward the ends of both the 
individual and the community.13

If the above is a truism, then, there is a problem as what could be termed 
as because leaders are bereft of good ideas and ideals. What interest our so-

12 G. Ehusani, An Afro-Christian Vision “Ozovehe” Towards A More Humanised World, 
University Press of America, USA, 1991.

13 M.A. Izibili, F.E. Enegho, “Development in Africa: The Challenge of the African Philosopher” in 
Enwisdomisation Journal, vol. 2, no. 1, 2002–2003, pp. 84–93.



467Varia

called “leaders” are those things that will promote their own interests and selfish 
needs. A society of this nature and one that neglects historical past cannot at-
tain any meaningful development as Edward Carr writes that it is possible that 
our society may be destroyed or may perish of slow decay14 and that history is 
not only a record of progress but a ‘progressive science’, or, if you like, that histo-
ry in both senses of the word – as the course of events and as the record of those 
events – is progressive15. The knowledge about our existence is the one that re-
fuses to learn from yesterday with the anticipation of projecting to the future 
and for this reason; it has been difficult for our society to develop as it might be 
termed as a human society.

The aftermath of the direct and indirect rule all over Africa led to tribal and 
regional crises years after independence was granted to major African states. 
Given example was the crisis that rocked the boat of governance in Nigeria in 
the 60’s and still till the moment. Nigeria as an instance is a replica of what tran-
spires in other African states. There was a bit of honeymoon for Nigerians and 
Nigeria at the earliest stage of their historical era. The rate at which Africans 
have refused to learn from past mistakes is at geometric ratio! The issue of elec-
tions has been and still a ‘do-or-die affair’ of which the end-result has not been 
palatable to all and sundry. We see how humans were being inhuman to their 
fellow brothers in African continent just because of positions; we see and expe-
rience sit-tight leaders of less importance and significance to the citizenry. Ex-
amples abound all over the states of Africa.

Another of such problem to be examined is that of religious crises among 
the Christians and the Moslems in Africa and particularly in Nigeria are enor-
mous. Ehusani in An Afro-Christian Vision “Ozovehe” Toward A More Human-
ised World has this to say:

The religious climate is no less cataclysmic. Africa has not only been the 
dumping ground of all religious systems, sects and movements from the East 
and West, but has also been their battle ground. As if the crisis of ethnicism 
among many African peoples were not enough, new religious affiliations have 
pitched brother against brother in bitter rivalry; and in countries where reli-
gious clashes have not taken the dimension of a full-scale war, there have been 
at least hundreds of lives lost to sporadic religious skirmishes. The result of all 
these is that human life is becoming increasingly cheaper by the day. Human 
blood is beginning to lose its traditional sacredness, because it is so frequently 
spilled for the flimsiest of reasons, while the awe traditionally associated with 
corpses is disappearing because they now litter African roadways and high-
ways unattended.16

14 E. Carr, What is History, Pelican Book, UK, 1961.
15 Ibid.
16 G. Ehusani, An Afro-Christian Vision “Ozovehe”…, op. cit.
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An important question comes to mind and which will affect the rational 
minds in our society that if our faith could not bring us out of our crooked ways 
and carnivouristic tendencies; then, what is the necessity and significance of 
calling and nick-naming ourselves as followers of and adherents of the two ‘for-
eign religions’? That is the state we find ourselves today in African continent; 
our habits and characters are not different from those of the animals.

3. Situating social justice in Africa vis-à-vis the Church 
social doctrines

Social doctrines refer to the developing body of Catholic thoughts about po-
litical, economic, ethical and cultural questions as these relate to the common 
good. The Church has no political or economic theories since these belong to 
the realm of human reason and experience, and remain the responsibility of 
the lay people. But the Church can judge social theories and practices from the 
stand-point of faith and morals, especially in the light of the virtue of justice. So, 
the modern emphasis by the Church on societal responsibilities in justice and 
charity to promoting the common good appears to be arisen primarily in re-
sponse to industrial revolution, which had resulted in urban-dwelling, workers 
who had no property other than their labour. Social justice has thus been seen 
as in part a demand for social supports and accompanied by a call for the re-or-
dering of social priorities, both within societies and in international relations.

As contents of social teachings, it promotes the interests of the poor and 
marginalised, and it also calls for the creation and maintenance of a well-or-
dered social mainstream. Late in the nineteenth (19th) and in the whole of twen-
tieth (20th) centuries, Catholic social doctrines developed rapidly in response 
to questions and anxieties posed by dangerous political ideologies in the world 
particularly socialism, fascism and democratic capitalism among others ... The 
aim of social justice is at empowering all conditions that allow all sectors to par-
ticipate in society; society ensures social justice when it provides the conditions 
that allow associations or individuals to obtain what is their due, according to 
their nature and their vocation. Social justice is linked to the common good and 
the exercise of authority.17

The dignity of man cannot be under-valued as this is the main target of both 
the Catholic social doctrine and the United Nations Declaration on Human 
Rights (1948). It should be inculcated, well accepted and respected as the ba-

17 Catechism of Catholic Church, Kenya: Paulines Publication, 1994, no. 1928.
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sis of human worth. In Sollicitudo Rei Socialis (On Social Concern), John Paul 
II writes:

What is at stake is the dignity of the human person, whose defence and 
promotion have been entrusted to us by the Creator, and to whom men and 
women at every moment of history are strictly and responsibly in debt. As 
many people are already more or less clearly aware, the present situation does 
not seem to correspond to this dignity.18

The above will lead us to the discussion on social justice vis-à-vis the Church 
doctrine as different myriads and cases of injustices would be examined.

The nature of our society has really put women-folk into the mud as sub-hu-
man to the men-folk. We live in a patriarchal society where all power and au-
thority belong to men. This is not as different as Freud sees nothing good in 
women; the society subjugates against women and their rights, so also the state 
authorities. In family and public life, women are at disadvantaged. Door writes 
that kind of work that is usually done by men is generally better paid than ‘wom-
en’s folk’19. Enegbuma avers clearly that in the last (thirty) 30 years, the situation 
of women has significantly deteriorated. In fact, it would not be an exaggera-
tion to state that even the decade dedicated to them was a total loss.20 (2004:52). 
Other area of injustices against women is in the political realm where women 
find it difficult to gain recognition and equal role. There are various forms of 
abuses against women daily where they are portrayed as nothing beneficial to 
the society other than for sexual gratification. This injustice still operates in the 
use of language in the society where women-folk has been fitted in the nomen-
clature for ‘men’ even in the religious circles.

Contrary to the above, John XXIII affirms in Pacem in Terris (Peace on 
Earth) the part being played by women all over the world in public life saying:

(…) It is obvious to everyone that women are now taking a part in public 
life. This is happening more readily in nations of Christian civilisation, and, 
more slowly but broadly, among people who have inherited other traditions 
or cultures. Since women are becoming conscious of their human dignity, 
they will not tolerate being treated as mere material instruments, but demand 
rights befitting a human person both in domestic and in public life.21

In the same vein, John Paul II reiterates that:

18 John Paul II, Sollicitudo Rei Socialis, no. 47
19 D. Door, The Social Justice Agenda, op. cit.
20 M. Enegbuma, “The Church and the Liberation of Women” in NACATHS Journal of African 

Theology, vol. 14, 2004, pp. 49–56.
21 John XXIII, Pacem in Terris, no. 41.
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Respect for the full equality of man and woman in every walk of life is one 
of civilisation’s great achievements. Women themselves, with their deeply-felt 
and generous daily witness, have contributed to this, as have the organised 
movements, which, especially in our century, have put this subject before 
world attention.22

Every form of injustice to women is an injustice against mankind because 
justice is, at one and the same time, a moral virtue and a legal concept … it 
defends and promotes the inestimable dignity of every human person and is 
concerned for the common good …23 It is urgently necessary to cultivate every-
where a culture of equality, which will be lasting and constructive to the extent 
that it reflects God’s plan. The implication of this is to see women-folk in all sec-
tors of human endeavours. 

Tribalism as a form of racism exists in our society and no one could deny the 
evils that spring up daily from the stock. It affects the society in totality be it ed-
ucation, culture, politics, religion and economic. In Iustitia et Pax (The Church 
and Racism), it is affirmed that, “racial prejudice or racist behaviour continues 
to trouble relations between persons, human groups and nations.”24 It is the idea 
that there is a causal link between inherited physical traits and certain traits of 
personality, intellect, or culture and combined with it, the notion that some rac-
es are inherently superior to others.

It is a common knowledge that some sects or cultures ostracise some human 
beings as less human. The issue of Osu caste system among the Ibos in Nige-
ria for instance, is a peculiar example, which affects one’s relationship with the 
“free-born”. Here, Dorr says, at times, two fairly equally balanced ethnic groups 
may each discriminate against the other; but more commonly there is a gross 
imbalance – one group has a near monopoly of power and uses it to keep the 
others in a sub-servient position.25 It is in the interest of the Church that such 
evil should be uprooted from the society as Luther King Jr. opines in A Christ-
mas Sermon on Peace that … let me suggest first that if we are to have peace on 
earth, our loyalties must become ecumenical rather than sectional. Our loy-
alties must transcend our race, our tribe, our class, and our nation; and this 
means we must develop a world perspective.26

Experiences have shown that Africa and its leaders had turned unemploy-
ment into an institution and ‘a thing of joy’ seeing educated bodies without the 
22 John Paul II, Culture of Equality Is Urgently Needed Today, 1995, no. 1. 
23 John Paul II, From the Justice of Each Comes Justice for All, 1998, no. 1.
24 Pontifical Commission Iustitia et Pax, The Church and Racism, 1998, no. 1.
25 D. Door, The Social Justice Agenda, op. cit.; cf. The Church and Racism, op. cit., no. 13
26 M. Luther King (Jr.), “A Christmas Sermon on Peace” in M. James (ed.), A Testament of Hope: The 

Essential Writings and Speeches of Martin Luther King Jr., Washington & New York: HarperCollins 
Publishers, USA, 1986, pp. 253–258.
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hope of getting a gainful or formidable employment. It is only the children or 
wards of the rich and the well-offs in the society that get good jobs whereas 
those of the poor are put to the “background” where they wallow in abject pover-
ty. Luther writes in If the Negro Wins, Labour Wins that hard-core unemployment 
is now an ugly and unavoidable fact of life. Like malignant cancer, it has grown 
year by year and continues its spread.27. Ehusani corroborates the idea of Luther 
saying:

Millions of Nigerians (African), including family heads, are unemployed, 
and have practically no source of income. Many of them are now and again 
ejected out of their rented houses along with their wives and children. They 
take refuge under the over-head bridges, in motor parks and in petrol stations, 
or they parade the streets like vagabonds, and are daily exposed to the ele-
ments. As the times get more critical, these poor Nigerians have resorted to 
scavenging. Thousands of them can be seen daily, rummaging through garbage 
dumps in search of sour food, rotten fruits and used clothes.28

This affirmation is an immediate effect of social injustices of which “all” are 
affected in one case or the other. It would be impossible for one to take active 
role in the society for its growth and development if people are jobless and un-
employed; Luther simply puts it in Remaining Awake Through a Great Revolu-
tion that if a man does not have a job or an income, he has neither life nor liberty 
nor the possibility of happiness. He merely exists. John XXIII avers thus:

The dignity of the human person involves the right to take an active part in 
public affairs and to contribute one’s part to the common good (…) “The hu-
man individual, far from being an object and, as it were, a merely passively ele-
ment in the social order, is in fact, must be and must continue to be its subjects, 
its foundation and its end.29 (1963, no. 26).

John Paul II in Sollicitudo Rei Socialis (Concern for the Social Order) also 
identifies the injustice posed by unemployment. He says that another indicator 
common to the vast majority of nations is the phenomenon of employment and 
under-development.30 This is another area the Church should fight for the rights 
of men and women in order to find a gainful employment for all to contribute to 
the common good of the society where peace and tranquility will reign. The is-
sue of common good in all contributing to the good of the society is an impor-

27 M. Luther King (Jr.), “If the Negro Wins, Labour Wins” in M. James (ed.), A Testament of Hope, op. 
cit., pp. 201–207.

28 G. Ehusani, An Afro-Christian Vision “Ozovehe”…, op. cit.
29 John XXIII, Pacem in Terris, no. 26.
30 John Paul II, Sollicitudo Rei Socialis, no. 18; cf. John Paul II, Laborem Exercens (1987), no. 37.
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tant factor in the mind of Gandhi as Moniz quoted from The Diary of Mahadev 
Desai by Gandhi that:

I do not believe in the greatest good of the greatest number. It means in 
its nakedness that in order to achieve the supposed good of fifty-one percent, 
the interest of forty-nine percent may be, or rather should be, sacrificed. It is a 
heartless doctrine and has done harm to humanity. The only real, dignified, hu-
man doctrine is the greatest good of all, and this can be achieved by uttermost 
self-sacrifice.31

It would be a utopia if men are unemployed to contribute their little efforts 
and quota to the growth, development and sustenance of the society. And for 
man to do this, there must be an efficient form of employment that could cater 
for him and his family, then, complementing the efforts of others in the society.

Human rights refer to the concept that human beings have universal status 
regardless of legal jurisdiction and likewise other localising factors such as re-
ligion, ethnicity, nationality, tongue and race. Of importance to the notion of 
human rights, the sayings of Luther’s The Ethical Demands of Integration put 
it right that … man is not a thing. He must be dealt with, not as an “animat-
ed tool,” but as a person sacred in himself. To do otherwise is to depersonal-
ise the potential person and desecrate what he is.32 Okere opines that human 
rights are the rights of human beings as human beings, safeguarding the min-
imum necessary for their life and dignity as human beings.33 The philosophy 
underlying human rights addresses questions about the existence, content, na-
ture, universality and its justification. The strong claims made on behalf of 
human rights often provoke skeptical doubts: through the independence of hu-
man rights from legal discourses, of which we cannot discuss human rights in 
its application to man without involving the issue of legal aids and other as-
pects of the rule of law. It is put in a better way in The Catholic Faith34 that the 
principle of human rights is of profound concern to the area of social justice 
and is the measure by which it can be tested in the life of political bodies. The 
issue of rights is also in private ownership of property; the right of the workers 
to receive just wage, and to form labour unions as a platform for negotiating 
with the employers. This is the thrust of Rerum Novarum (The Condition on 
Labour). Leo XIII puts it that private ownership is in accordance with the law 
31 J. Moniz, A New World Order: Mahatma Gandhi & Pope John Paul II, Mumbai: Better Yourself 

Books, Bandra, India, 1999.
32 M. Luther King (Jr.), “The Ethical Demands for Integration” in M. James (ed.) A Testament of Hope, 

op. cit., pp. 117–125.
33 T. Okere, “Human Rights and Democratisation in West Africa” in F. Uwaigbo et al., Church and 

Democracy in West Africa, Port-Harcourt: CIWA Publications, Nigeria, 2003, pp. 30–46.
34 J. Dupuis (ed.), The Christian Faith 2001, Bangalore: Theological Publications, India, 2001, 

no. 2137.
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of nature.35 The issue of just wage is a right of the employee that… the employ-
er makes free agreement, and in particular let them agree freely as to the wag-
es… 36 There is a support for free associations and or unions for the employees 
to drive home their points and grievances.

Apart from the above-examined issues of social injustices, there are many 
others like issue of resource control, when people from areas where resources 
are being generated daily without paying the people back either in cash or kind. 
An instance here is that of Niger-Deltans (Nigeria) fighting for their rights. An-
other issue is that of education in less advantaged states of the federation, which 
has affected some innocent students of being admitted into the best federal in-
stitutions citing the claim of federal character to admit people from northern 
states of Nigeria especially into institutions not on the same pedestal with their 
counter-parts from the southern part. Kukah explains such issues of social in-
justice in one of his lectures thus:

The acrimony that resonated over power sharing; oppression, victimi-
sation, discrimination, blatant corruption, all led to a search for alternative 
source of refuge. Today, more and more of our patriots of old have retired to 
the backwaters of ethnic atavism where the moral bankruptcy of the political 
system has now unleashed the deep-seated devils of bigotry.37

4. Pivoting issues of social change in Africa: 
The Church to the rescue

At the ‘dangerous culture of silence’ by so many institutions in Africa, the 
Church in adhering to the daily search for justice from the stand-point of the 
universal call for justice ought to rise as an organ in the face of problems fac-
ing the citizenry. Here, Ehusani opines with the assertion of Suenens that, “it 
is useless to speak to the world’s outcast about prayer, about heaven and the 
rest. He says the world will not listen. Instead …, “speak to them of justice, 
labour with them to obtain indispensable reforms and then Christianity will 
have some meaning to them.” It would not be enough to preach daily and peo-
ple develop spiritually without its efficient realities. This, the Church in Africa 
must do and perform in faithfully following the so many strategies that could 
be undertaken in the over-all struggle for justice and social change. 

Door writes that Christians accept that there is a clash between good and 
evil in society. But not very many of them have come to think of this as a strug-

35 Leo XIII, Rerum Novarum, no. 9, cf. no. 13.
36 Ibid., no. 45.
37 M. Kukah, “Christians and the Vision of Nigeria” in The Catholic Witness, Ede: Provincial Pastoral 

Publications, Nigeria, pp. 13–20.
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gle between sin and grace, between the forces of evil and the power of God.38 
In Kukah’s opinion, he states that, “it is my belief that, if Christians are to be-
come relevant in consolidating the stability of our nation, then it must be at 
the highest level of policy formulation and articulation”.39 Ehusani corroborates 
this, saying:

The Nigerian Christian elite have a role to shape the direction of their soci-
ety. They cannot be passive onlookers in the unfolding of events in their coun-
try … they must make a definite commitment to the evolution of alternative, 
social, economic and political structures that will make for justice, good gov-
ernance, peace and posterity.40

So, to put an end to this, the Church hierarchies ought to encourage her chil-
dren to participate actively in the day-to-day activities of the society as Door 
opines:

To struggle against injustice means committing oneself to changing the 
structures of society so that there is a better distribution of power. The aim is 
to give effective power to those who have been left out on the margins. This 
involves reducing the excessive and unchecked power of those in the centres of 
power in the various sectors of society.41

Gandhi’s vision of “Village Republic” was based on participation. Instead of a 
minority holding power and deciding for the majority, Gandhi wanted that eve-
ryone should participate in decision making.42

Rawls in A Theory of Justice writes in favour of civil disobedience. To him, 
only the just institutional arrangements need to be respected. Following Rawls’ 
explanation, civil disobedience including tax evasion, peaceful rallies, pub-
lic lectures condemning injustices are welcome ideas. Again, Door adds to the 
above that:

(…) There is need for carefully planned and concerned action at the po-
litical level to challenge the injustice, it is clear that there should be a certain 
gradation in such action. At first there might be a private protest; if this does 
not succeed there might be letters to the newspapers; then, perhaps, a public 
protest march, and so on.43

38 D. Door, The Social Justice Agenda, op. cit.
39 M. Kukah, “Christians and the Vision of Nigeria”, op. cit.
40 G. Ehusani, A Prophetic Church, Ede: Provincial Pastoral Publications, Nigeria, 1996.
41 D. Door, The Social Justice Agenda, op. cit.
42 J. Moniz, A New World Order, op. cit.
43 D. Door, The Social Justice Agenda, op. cit.
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In the process of putting this idea of civil disobedience into practice, it should 
be noted again as civil protests and non-violent actions that could endanger 
lives and property. Examples of such could be learnt from the “saints of non-vi-
olence” – Martin Luther King (Jr.), Gandhi, Romero, Tutu, Sin and Christ who 
came to preach the gospel of social change, restoration and peace (cf. Lk. 4:18ff; 
Is. 61:1–2; 58:6). In this realm, Ehusani reproduces the affirmations of Aniagwu 
in support of peaceful rallies thus, “the time may well have come for the Church 
in Africa to borrow a leaf from the examples of the Philippines … and take to 
the streets to drive home all her sermons about justice and rights that have so 
far gone unheeded”.44

In this analysis of civil disobedience based on non-violence, Moniz repro-
duces the words in The Mind of Gandhi that:

The world of tomorrow will be, must be, a society based on non-violence. 
It may seem a distant goal, an unpractical utopia. But it is not in the least un-
obtainable, since it can be worked for here and now. An individual can adopt 
the way of life to the future – the non-violent way – without having to wait for 
others to do so. And if an individual can do it, cannot whole group of individu-
als? Whole nation? Men often hesitate to make a beginning because they feel 
that the objective cannot be achieved in its entirety. This attitude of mind is 
precisely our greatest obstacle to progress – an obstacle that each man, if he 
only wills it, can clear way.45

In I have a Dream, he says:

Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of 
bitterness and hatred. We must for ever conduct our struggle on the high plane 
of dignity and discipline. We must not allow our creative protest to degenerate 
into physical violence. Again and again we must rise to the majestic heights of 
meeting physical force with soul force.46

In Non-violence: The Only Road to Freedom, he again stresses that, “Along 
with the march as a weapon for change in our non-violent arsenal must be list-
ed the boycott. Basic to the philosophy of non-violence is the refusal to co-oper-
ate with evil … But again the boycott must be sustained over a period of several 
weeks and months to assure results”.47

The youth remain the centre and pivot of all activities in the world today be 
it politics, science, sports, arts, crafts and all other human yearnings but this age 
bracket should be given a proper identification and identity against all forms of 

44 G. Ehusani, A Prophetic Church, op. cit.
45 J. Moniz, A New World Order, op. cit.
46 M. Luther King (Jr.), “I have a Dream” in M. James (ed.) A Testament of Hope, op. cit., pp. 217–220.
47 M. Luther King (Jr.), “Non-violence: The Only Road to Freedom” in ibid., pp. 54–61.
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problems and evils like armed gangs, cyber crimes, corporate prostitution, ad-
vanced fee fraud popularly known as “419”, examination malpractices among 
others. The Church should continue in her good works for the inculcation of 
good cultures, virtues and values in order to get them trained for the leadership 
positions in the society. For our rays of hope to be realistic, the advice of Luther 
must be adhered to and followed. In The American Dream48, he writes:

We must keep our moral and spiritual progress abreast with our scientific 
and technological advances … Civilisation refers to what we use; culture refers 
to what we are … If we are to survive today and realise the dream of our mis-
sion and the dream of the world, we must bridge the gulf and somehow keep 
the means by which we live abreast with the ends for which we live.

The need to develop characters in the veins of the leaders of tomorrow is an 
asset that the Church must not shirk from her responsibility. Apart from be-
ing dedicated to the formation of good characters, the ability to forge ahead in 
fighting for one’s rights is plausible. Luther in Speech Before the Youth March for 
Integrated Schools reiterates as follow:

Whatever career you may choose for yourself … let me propose an avoca-
tion to be pursued along with it. Become a dedicated fighter for civil rights. 
Make it a central part of your life … Make a career of humanity. Commit your-
self to the noble struggle for equal rights. You will make a greater person of 
yourself, a greater nation of your country, and a finer world to live in.49

Conclusion

My contention in this paper has been that the quest for social change in the 
atmosphere of social injustice would be a futile exercise not until diverse insti-
tutions in Africa take the bull by the horn that the masses could experience so-
cial change. Then, the Church must not dash the hopes and aspirations of all in 
the pursuit of justice and equity. Therefore, the Church as the ‘mouth-piece’ of 
the down-trodden ought to fight for positive social changes and for the worse-
offs in the society as Luther writes in I see the Promised Land:

Who is it that is supposed to articulate the longings and aspirations of the 
people more than the preacher? Somehow the preacher must be an Amos, and 
say, “Let justice roll down like waters and righteousness like a mighty stream.” 
Somehow, the preacher must say with Jesus, “The spirit of the Lord is upon me, 
because he has anointed me to deal with the problems of the poor”.50

48 M. Luther King (Jr.), “The American Dream” in ibid., pp. 208–216.
49 M. Luther King (Jr.), “Speech Before the Youth March for Integrated Schools” in ibid., pp. 21–22.
50 M. Luther King (Jr.), “I See the Promised Land” in ibid., pp. 279–286.
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The above should be situated in the quest for better society for all where 
the Church as an institution should be able to play those fundamental roles of 
preaching the social gospel (cf. Is. 61: 1–3; Lk. 4: 16–19). It is from above views 
and which is inherent in the position of Marion Young that justice could be dis-
cussed extensively upon in a democratic society where participation in public 
discourses and decision-makings are embedded. She believes that democracy is 
a condition for public arriving at decisions whose substantively just outcomes 
including distributive justice would affect all and sundry in the society. This 
would be desirable that justice in a group-differentiated society (like African 
multi-ethnic society) demands social equality of groups and mutual recognition 
of group differences (cf. Young, 1990:191). 
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Summary

It would not be out of place to state from the outset that injustices in all 
forms pervade African society, and that one should not be put in the dark as if 
things are normal either for the better-offs or the worse-offs in the society re-
spectively. One could imagine a society where all kinds of social perversions 
hold sway, an individual would not find it difficult to assert in clear terms that 
such is yet to develop as acceptable by the citizenry. The age-long political in-
stability in Africa has been the result of injustices in all ramifications. So, this 
portends great dangers for African society in the struggle for a positive and or-
ganised social change in a new world order. 

This paper will, therefore, thematise the functional and compulsory roles 
the Catholic Church as an institution ought to play in the over-all strategies for 
social change in Africa through the veracity of her social treatises. This is not 
to deny the fact that other religions and Christian sects are doing something 
worth-while concerning the issue of social justice. But it emphasises the fact 
that the Church is at the fore-front of the struggle for social justice in all its ram-
ifications examining it from her traditions and history.

Felix Olatunji – studiował filozofię na Uniwersytecie w Ibadan. Tam też 
odbywa studia doktoranckie. Jest wykładowcą filozofii w Ladoke Akinto-
la University of Technology (Okbomoso – Nigeria). Studiował w Wyższym 
Seminarium Duchownym Świętych Piotra i Pawła w Ibadan. Jest członkiem 
Pontifical Urbanian University. Zajmuje się filozofią afrykańską, filozofią 
społeczną oraz polityczną, etyką, historią filozofii.
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Jedna z wątpliwości zgłaszanych przez rodziców dzieci uczęszczających na 
lekcje religii dotyczy zakresu materiału, który uczniowie zobowiązani są przy-
swoić w procesie kształcenia katechetycznego. W szczególności dotyczy to 
kandydatów do Pierwszej Komunii Świętej, „zaliczających” sporą listę modlitw, 
formuł i reguł katechizmowych. Również młodzież przygotowująca się do sa-
kramentu bierzmowania narzeka na konieczność pamięciowego przyswajania 
szeregu pojęć i definicji, których często nie rozumie i nie potrafi odnieść do 
codziennego doświadczenia. Na tym tle pojawiają się pytania o zasadność na-
uczania pamięciowego czy wręcz postulaty ograniczenia ilości wiedzy, której 
wymaga się od uczniów na lekcjach religii. Niejednokrotnie formułują je sami 
katecheci, zgłaszając, że program nauczania jest przeładowany, a oni sami mają 
trudność z wyborem kluczowych treści, które uczeń powinien „zapamiętać na 
całe życie”.

Odnosząc się do tych i podobnych wątpliwości, warto najpierw zauważyć, 
że nauczanie pamięciowe jest silnie zakorzenione w tradycji pedagogicznej 
Kościoła, co pokazują liczne stwierdzenia Magisterium. Do najczęściej przy-
taczanych należy obrazowa myśl zawarta w adhortacji apostolskiej Cateche-
si tradendae Jana Pawła II: „Kwiaty wiary i pobożności – jeśli można się tak 
wyrazić – nie wzrastają w miejscach pustynnych katechizacji nieposługującej 
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się pamięcią”1. Dokument zawiera przestrogę przed zaniedbywaniem naucza-
nia pamięciowego, które jest uzasadnione wielowiekową tradycją formacyjną 
Kościoła, a także współczesnymi trendami w edukacji świeckiej2. Kontynuację 
tych stwierdzeń odnaleźć można w Dyrektorium ogólnym o katechizacji, pod-
kreślającym rolę pamięci w rozwoju wiary3. Pojawia się tam m.in. określenie 
przekazu katechetycznego mianem „części pamięci Kościoła, która zachowuje 
wśród nas żywą obecność Chrystusa”4. 

Nie ma zatem wątpliwości, że pozostając w zgodzie ze stanowiskiem Ma-
gisterium, wypada docenić wagę nauczania pamięciowego w dydaktyce ka-
techetycznej. Należy pytać nie „czy”, ale „jak” wykorzystywać wspaniały dar 
ludzkiej pamięci, aby katecheza spełniała swoją funkcję. Poszukując rozwią-
zania tak sformułowanego problemu, nie sposób pominąć współczesnej wie-
dzy na temat pamięci człowieka, dostarczanej przez psychologię poznawczą, 
a w szczególności przez obszerny, dynamicznie rozwijający się nurt badań, ja-
kim jest psychologia pamięci5. W niniejszym artykule przedstawione zostaną 
wybrane osiągnięcia psychologii pamięci w kontekście sześciu zadań, przed 
którymi stoi katecheza (rozwijanie poznania wiary, wychowanie liturgiczne, 
moralne, nauczanie modlitwy, formacja wspólnotowa i apostolska6). Analizu-
jąc poszczególne zagadnienia, podejmujemy próbę odpowiedzi na pytanie, c o 
i  j a k  powinien pamiętać katechizowany, aby katecheza skutecznie realizowała 
swój cel, to znaczy pomagała uczestnikowi owocnie rozwijać relację z Chrystu-
sem i coraz pełniej partycypować w życiu Osób Trójcy Świętej7. Pod tym kątem 
sformułowane zostaną postulaty skierowane do dydaktyki katechetycznej, do-
tyczące oddziaływania uwzględniającego specyfikę poszczególnych systemów 
pamięci ludzkiej8. Zaznajomienie się z tymi kwestiami powinno być interesu-
jące zarówno dla gremiów eksperckich zajmujących się ustalaniem programu 
katechetycznego, jak i dla pojedynczych katechetów, duszpasterzy i nauczycieli 
religii, planujących treść i metody nauczania.

1 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach Catechesi tradendae, w: 
Adhortacje apostolskie Ojca świętego Jana Pawła II, Kraków 1997, nr 55, s. 63 (dalej CT). 

2 Por. tamże.
3 Por. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1988, nr 154–155, 

s. 136–137 (dalej DOK).
4 DOK 154. 
5 Na temat historii badań nad pamięcią por. M. Jagodzińska, Psychologia pamięci. Badania, teorie, 

zastosowania, Gliwice 2008, s. 17–52.
6 DOK 85–87.
7 DOK 80–83.
8 Obszernie na temat systemów pamięci por. M. Jagodzińska, Psychologia pamięci, dz. cyt., s. 115–142; 

T. Maruszewski, Psychologia poznania. Umysł i świat, Gdańsk 2011, s. 138–175.
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1. Pamięć a poznawanie wiary

Rozwijanie poznania wiary wymieniane jest jako pierwsze z zadań kate-
chezy. Oznacza ono działanie nakierowane na naukę myślenia, ukształtowa-
nego przez świadomie przyjęte i zaakceptowane Objawienie. Z jednej strony 
chodzi o coraz lepszą znajomość i rozumienie treści prawd wiary – tego, co 
Bóg objawia (fides quae), z drugiej zaś o coraz mocniejsze zaufanie Temu, któ-
ry objawia (fides qua)9. Dyrektorium ogólne o katechizacji wskazuje na trzy za-
sadnicze funkcje pogłębionego poznania wiary: „oświecającą” (umysł zyskuje 
nowe zasoby do pełniejszego oglądu i interpretacji rzeczywistości), „wzmacnia-
jącą” (silniejsze poczucie własnej tożsamości chrześcijańskiej oraz motywacja 
do wcielania wiary w życie) oraz „apologetyczno-apostolską” (zdolność do wy-
jaśnienia i obrony wiary w świecie)10.

Rola pamięci w tak rozumianym rozwijaniu wiary jest bez wątpienia kluczo-
wa. Aby poznać treść Objawienia i przylgnąć do Tego, który objawia, należy we-
dług nauczania Kościoła opanować przede wszystkim „główne formuły wiary”, 
które „zapewniają jej najbardziej precyzyjny wykład oraz gwarantują wspólne 
dziedzictwo doktrynalne, kulturowe i językowe”11. Zgodnie z zasadą organicz-
ności i hierarchii prawd12, na tych właśnie fundamentach należy budować po-
zostałe treści przekazu katechetycznego. Przy czym nie powinno się mniemać, 
że „pewne prawdy w mniejszym stopniu niż inne wchodzą w zakres samej 
wiary”13, lecz trzeba mieć świadomość, że „niektóre prawdy wspierają się na in-
nych jako główniejszych i przez nie są naświetlane”14. 

Perspektywa wyznaczona przez nauczanie Kościoła zgodna jest ze stanem 
aktualnej wiedzy na temat jednego z systemów pamięci ludzkiej zwanego „pa-
mięcią deklaratywną”15 oraz jego rodzaju określanego jako „pamięć seman-
tyczna”16. Psychologowie odkryli, że umysł asymiluje zdobywane przez siebie 
informacje o rzeczywistości, budując uporządkowaną siatkę skojarzonych ze 
sobą pojęć, sądów, mniemań, faktów i innych elementów wiedzy. Pamięć se-
mantyczna przypomina swego rodzaju pajęczynę, w której można dostrzec 
punkty węzłowe – są nimi stwierdzenia i pojęcia o charakterze ogólnym, fun-
damentalnym, kluczowym. Do nich przyporządkowane są informacje bardziej 

9 Por. DOK 85.
10 Tamże.
11 DOK 154. 
12 Por. DOK 114–115. 
13 DOK 114.
14 Tamże.
15 Definicja pamięci deklaratywnej por. Z. Chlewiński, A. Hankała, M. Jagodzińska, B. Mazurek, 

Psychologia pamięci, Warszawa 1997, s. 139–140.
16 Tamże, s. 151–152.
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szczegółowe17. Elementy „pajęczyny” połączone są za pomocą związków zna-
czeniowych, co pozwala optymalnie wykorzystywać zasoby pamięci, przyłączać 
do niej nowe informacje i docierać do zgromadzonej wcześniej wiedzy18. 

Uwzględniając powyższe odkrycia psychologii, dydaktyka sformułowała 
jedną z głównych zasad nauczania, znaną jako zasada systemowości19. Postuluje 
ona prezentowanie materiału w sposób logicznie uporządkowany, sprzyjający 
tworzeniu się w umyśle osoby uczącej się klarownego systemu, za pomocą któ-
rego zakoduje, a następnie odtworzy prezentowane treści20. Z zasady tej winna 
korzystać również katecheza. Zarówno na poziomie tworzenia programów ka-
techetycznych, jak i planowania konkretnego procesu nauczania realizowanego 
przez katechetę konieczne jest pieczołowite zadbanie o czytelne ustrukturyzo-
wanie treści – tak, by uczący się nie miał trudności ze wskazaniem kluczowych 
prawd religijnych i wokół nich skupiał informacje bardziej szczegółowe czy pe-
ryferyjne21. Powinien wiedzieć, w co wierzy „przede wszystkim”, i potrafić to 
przywołać praktycznie w dowolnym momencie swojego życia, a także umieć 
wyjaśnić na właściwym sobie poziomie wiekowym i intelektualnym. 

W procesie poznawania wiary nie chodzi jednak tylko o stworzenie trwałej 
i uporządkowanej sieci wiedzy religijnej. Co najmniej równie istotne jest „oso-
biste przylgnięcie” do przyswajanych prawd zwane interioryzacją22. Aby mogło 
się ono dokonać, potrzebne jest dopełnienie zapamiętywania poprzez pogłębio-
ne rozumienie. Dlatego Magisterium podkreśla, że łączenie procesów zapamię-
tywania i rozumienia stanowi skuteczne narzędzie rozwoju wiary: „Oczywiście 
jest rzeczą bardzo ważną, by te wyuczone na pamięć teksty zostały jednocześ- 
nie wewnętrznie przyswojone, stopniowo zgłębiane umysłem, tak by stały się 
źródłem osobistego i wspólnotowego życia chrześcijańskiego”23.

Kluczową rolę odgrywają tutaj określenia: „wewnętrzne przyswojenie” 
i „stopniowe zgłębianie umysłem”. Nasuwają one na myśl interesujące odkry-
cia psychologii pamięci, związane z wpływem aktywności umysłu na trwałość 
i jakość zapamiętanej wiedzy, zawarte zwłaszcza w „teorii poziomów przetwa-
rzania”24. Na podstawie empirycznych badań stwierdzono, że jakość i trwałość 
przyswojonych przez daną osobę informacji zależy od tego, jak głęboko po-
szczególne treści są przez nią „przepracowane” już w procesie zapamiętywania 

17 Por. E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, Psychologia poznawcza, Warszawa 2012, s. 151–157.
18 Por. K. Najder, Wprowadzenie do teorii pamięci, w: Pamięć i poznanie, red. M. Materska, T. Tyszko, 

Warszawa 1997, s. 147–153.
19 Por. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1996, s. 171–175. 
20 Por. K. Kruszewski, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 1994, s. 258–263.
21 Por. W. Kubik, Zarys dydaktyki katechetycznej, Kraków 1990, s. 224–230.
22 Tamże, s. 187–189.
23 CT 55.
24 Por. J. Henderson, Pamięć i zapominanie, Gdańsk 2005, s. 60–65.
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(etap ten określony jest jako „kodowanie”)25. Szczególnie korzystne są tu takie 
aktywności, jak powtarzanie, organizowanie materiału, werbalizowanie, two-
rzenie wyobrażeń, elaboracja, czyli formułowanie pytań, wniosków itp.26. 

Korzystając z tej teorii, metodycy nauczania postulują, by uczące się osoby 
ujmowały uzyskiwane informacje we własny system powiązań, by poszukiwa-
ły odpowiedzi na osobiste pytania, by przetwarzały wiedzę za pomocą swojego 
języka, stosując analogie i określenia zaczerpnięte z własnego doświadczenia. 
Dzięki temu unika się „werbalizmu”, czyli mechanicznego powtarzania wy-
uczonych formuł. W dalszej perspektywie prowadzi to do kształtowania się 
samodzielnego myślenia. Tego typu podejście jest postulowane przez zasady dy-
daktyki, takie jak zasada samodzielności i podmiotowości ucznia, poglądowo-
ści27, aktywizacji28 czy nauczanie problemowe29. Czynne przyswajanie wiedzy 
jest niezbędne dla poznawania wiary. Tylko informacja zrozumiana i głęboko 
przetworzona ma szansę prowadzić do coraz pełniejszej więzi z Chrystusem. 
Dla praktyki katechetycznej oznacza to przede wszystkim odpowiedni dobór 
metod i strategii dydaktycznych, stymulujących uczestników katechezy w kie-
runku podmiotowego i aktywnego uczestnictwa.

Podsumowując, można stwierdzić, że aby wykorzystać dobrze ludzką pa-
mięć w procesie poznawania wiary przez katechizowanych, prezentowana 
wiedza powinna być sensownie uporządkowana i skupiona wokół węzłowych 
treści. Uczestnicy katechezy powinni przyswajać je, ujmując we własny spój-
ny system pojęć, twierdzeń czy przekonań. Metodyka katechetyczna powinna 
również uwzględnić aktywność intelektualną podmiotu na etapie przyswaja-
nia wiedzy, co przyczyni się do głębszego przylgnięcia do objawionych prawd, 
a tym samym pogłębienia zaufania do objawiającego je Boga. 

2. Pamięć w wychowaniu liturgicznym 

Wychowanie liturgiczne jest drugim istotnym zadaniem katechezy. Jako klu-
czowe oczekiwane osiągnięcie przewiduje się tu przygotowanie do czynnego, 
pełnego i świadomego uczestnictwa w życiu sakramentalnym i liturgii Kościo-
ła, a tym samym godnego sprawowania „kapłaństwa chrzcielnego”30. Wycho-
wanie liturgiczne obejmuje element intelektualny (rozumienie, świadomość), 

25 M. Jagodzińska, Psychologia pamięci, dz. cyt., s. 258–264.
26 Por. Z. Chlewiński, A. Hankała, M. Jagodzińska, B. Mazurek, Psychologia pamięci, dz. cyt., s. 121; 

M. Jagodzińska, Psychologia pamięci, dz. cyt., s. 236–248.
27 F. Bereźnicki, Dydaktyka ogólna w zarysie, Koszalin 1994, s. 139–144.
28 J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1997, s. 110.
29 Por. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s. 208–226.
30 DOK 85.
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wolitywny (działanie, uczestniczenie, praktykowanie) oraz emocjonalny (do-
świadczanie, przeżywanie). 

Pytając o znaczenie nauczania pamięciowego w wychowaniu liturgicz-
nym, należy powtórzyć wcześniejsze uwagi odnośnie do poznawania wiary, 
a w szczególności podkreślić konieczność wyodrębnienia kluczowych treści, 
niezbędnych do ukształtowania minimum wiedzy niezbędnej dla świadomej 
partycypacji w liturgii. Będą to przede wszystkim informacje potrzebne do 
uchwycenia sensu liturgii (dotyczące istoty sakramentów, a zwłaszcza Eucha-
rystii, roku liturgicznego, kapłaństwa powszechnego i hierarchicznego, Ko-
ścioła jako „prasakramentu” itp.). Dojdą do tego pojęcia liturgiczne, teksty 
modlitw, formuły wypowiadane podczas Eucharystii czy innych sakramen-
tów, których pamięciowe opanowanie jest niezbędne31. Dla przyswojenia 
i zrozumienia tych informacji kluczowe jest przekazywanie ich w poszano-
waniu specyfiki opisanej wcześniej pamięci semantycznej, z uwzględnieniem 
zasad teorii poziomów przetwarzania32. Wówczas zgromadzona na ten te-
mat wiedza będzie odznaczać się atrybutem trwałości i uporządkowania, a jej 
przywoływanie będzie czymś więcej niż tylko mechaniczną recytacją zapisa-
nych w pamięci formuł czy definicji33.

Jednakże wychowanie liturgiczne oznacza coś więcej niż przekaz wiedzy 
i budowanie świadomości. Polega ono również na kształtowaniu postaw, wy-
rabianiu nawyków, modeli zachowań, działań zgodnych z określonymi pro-
cedurami34. W skutecznej realizacji tego zadania pomocne jest odwołanie się 
do tego, co obecnie wiadomo na temat funkcjonowania tzw. pamięci niede-
klaratywnej, zwanej inaczej pamięcią proceduralną35. Psychologia poznawcza 
wyodrębnia ten rodzaj pamięci, wskazując, że odpowiedzialna jest ona za przy-
swajanie umiejętności. W odróżnieniu od wspomnianej wcześniej pamięci de-
klaratywnej pamięć proceduralna dotyczy nie tyle „wiedzy że”, ile „wiedzy jak”36. 
Zawartość tej pamięci łatwiej komuś zademonstrować niż przekazać słownie. 

Kształtowanie pamięci proceduralnej wiąże się z określoną specyfiką na-
uczania. Według znawcy przedmiotu Johna Andersona, można wyróżnić 
trzy etapy nabywania umiejętności: a) etap deklaratywny zwany poznawczym 
(przyswajanie słownych instrukcji, rozumienie znaczenia poszczególnych 
czynności, świadome wykonywanie i kontrola), b) etap przejściowy zwany aso-

31 DOK 87.
32 Na temat mechanizmów zapamiętywania informacji por. T. Maruszewski, Psychologia poznania, 

dz. cyt., s. 203–208.
33 Na temat mechanizmów odtwarzania i wpływie przetwarzania na trwałość wiedzy por. tamże, 

s. 214–220.
34 DOK 85, 87.
35 Por. M. Jagodzińska, Psychologia pamięci, dz. cyt. s. 194–196. 
36 Tamże, s. 194.
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cjacyjnym (stopniowe upraszczanie i automatyzacja czynności, zwiększanie 
sprawności poprzez wielokrotne ćwiczenie) oraz c) etap proceduralny zwany 
autonomicznym (dalsze doskonalenie umiejętności, czynność przebiega bar-
dziej automatycznie, trudno ją zwerbalizować). W dydaktyce opisany proces 
zostaje wykorzystany w zasadzie związku teorii z praktyką37, a wykorzystuje go 
z powodzeniem grupa metod zwana metodami ćwiczeń praktycznych38. 

Skuteczne wychowanie liturgiczne domaga się stałego poszerzania zasobów 
pamięci proceduralnej celem wytworzenia się u uczestników katechezy szere-
gu umiejętności niezbędnych do owocnego uczestnictwa w liturgii. Są to np. 
umiejętności prawidłowego (zarówno pod względem „technicznym”, jak i pod 
kątem nastawienia wewnętrznego) przyjmowania postaw i wykonywania ge-
stów liturgicznych, zdolność do uważnego i świadomego towarzyszenia modli-
twie celebransa, skupionego słuchania i medytacji tekstów czytań liturgicznych, 
aktywnego śpiewu ze zrozumieniem itp. Katecheta realizujący nauczanie nakie-
rowane na takie umiejętności powinien być wyposażony w wiedzę odnośnie do 
oczekiwanych rezultatów, sposobów ich monitorowania i oceny, a także posia-
dać kompetencje metodologiczne w zakresie nauczania umiejętności. Nie bez 
znaczenia jest tu rola środowiska katechetycznego. Nie wydaje się realne wy-
pracowanie kompetencji liturgicznych bez stałych metodycznych ćwiczeń do-
konujących się bezpośrednio w przestrzeni liturgicznej39. 

Jak wynika z powyższych analiz, skuteczne wychowanie liturgiczne wyko-
rzystujące współczesną wiedzę na temat pamięci zależne jest od następujących 
czynników: trafnego doboru treści przeznaczonych do zapamiętania, aktywno-
ści katechizowanych na etapie ich poznawania i przetwarzania, a także umiejęt-
nego wykorzystania systemu pamięci proceduralnej w nauczaniu umiejętności.

3. Wychowanie moralne a pamięć

Wiedza na temat funkcjonowania pamięci deklaratywnej (semantycznej) 
i niedeklaratywnej (proceduralnej) przydatna jest również w realizacji wycho-
wania moralnego na katechezie. Nauczanie Kościoła opisuje to zadanie jako 
„przekaz postaw Nauczyciela”, tak aby katechizowani na ich podstawie reali-
zowali proces przekształcenia wewnętrznego (przechodzenie „od starego do 
nowego człowieka doskonałego w Chrystusie”40). Kluczowymi treściami skiero-
wanymi do pamięci deklaratywnej (semantycznej) winny być tu przede wszyst-
kim zagadnienia zawarte w Kazaniu na górze, które łączą zinterpretowany 
37 Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1996, s. 129–132.
38 Por. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s. 270–273. 
39 Por. W. Kubik, Zarys dydaktyki katechetycznej, dz. cyt., s. 132–133.
40 DOK 85. 
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przez Chrystusa Dekalog z treścią i duchem błogosławieństw41, a także zasady 
moralne zawarte w pozostałych miejscach Ewangelii, epistolografii Nowego Te-
stamentu oraz Tradycji nauczania moralnego Kościoła (szczególne znaczenie 
ma tu problematyka moralności społecznej). Ich percepcja winna dokonywać 
się przy aktywnym zaangażowaniu umysłu w przetwarzanie wiedzy. Okazją 
do tego może być nauczanie problemowe42 (realizowane np. przy użyciu me-
tod sytuacyjnych czy analizy przypadków), którego częścią jest rozwiązywanie 
prostych i bardziej skomplikowanych dylematów czy zagadnień moralnych, do-
magających się zastosowania przyswajanych przez katechizowanych informacji 
o moralności chrześcijańskiej. 

Pamięć proceduralna natomiast użyteczna jest na etapie zastosowania wie-
dzy o moralności w codziennym życiu, co wiąże się z doskonaleniem umie-
jętności sprawnego oceniania i wartościowania oraz sztuką podejmowania 
właściwych decyzji. Katecheza ma przygotowywać do samodzielnego roz-
wiązywania problemów moralnych, zarówno poprzez dostarczanie przydat-
nej i uporządkowanej wiedzy, jak i uczenie procedur pozwalających realizować 
wybory moralne (a przynajmniej sporą ich część) w sposób „nawykowy”. Dzię-
ki dobremu ukształtowaniu pamięci proceduralnej typowe sytuacje stanowią-
ce wyzwanie moralne nie muszą wiązać się każdorazowo ze skomplikowanymi 
procesami myślowymi, pochłaniającymi zasoby intelektualne i czas. Wybór 
moralny staje się w wielu przypadkach „nawykowy”, co stanowi jeden z kluczo-
wych elementów rozwoju cnót moralnych.

W formowaniu moralnym przydatny okazać się może jeszcze inny rodzaj pa-
mięci długotrwałej, określany przez psychologię poznawczą jako „pamięć epizo-
dyczna”43 czy też „pamięć autobiograficzna”44. Jest to system pamięci gromadzącej 
wspomnienia reprezentowane przez trojakiego rodzaju komponenty: a) narracje 
werbalne (historie dotyczące własnej przeszłości), b) elementy obrazowe (tzw. 
pamięć fleszowa45) oraz c) emocje (skojarzone z danym przeszłym wydarzeniem 
i skupiające uwagę na jakimś jego aspekcie)46. Obecnie nie podlega dyskusji, że za-
wartość pamięci autobiograficznej ma bezpośredni i znaczący wpływ zarówno na 
teraźniejszość (istotny wyznacznik tożsamości osoby), jak i na jej cele oraz wizję 
przyszłości47. Wykorzystanie zasobów pamięci autobiograficznej w formacji mo-
ralnej nie jest niczym innym, jak włączeniem osobistych doświadczeń (katechi-

41 Tamże.
42 Por. W. Kubik, Katecheza metodą problemową, w: Katechizacja różnymi metodami, red. M. Majewski, 

Kraków 1994, s. 144–147.
43 Z. Chlewiński, A. Hankała, M. Jagodzińska, B. Mazurek, Psychologia pamięci, dz. cyt., s. 143.
44 Tamże, s. 139.
45 Tamże, s. 143–144.
46 Por. T. Maruszewski, Psychologia poznania, dz. cyt., s. 240.
47 Tamże, s. 241–242.
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zowanych oraz katechety, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych) do procesu 
doskonalenia sztuki dokonywania roztropnych wyborów moralnych oraz do na-
uki projektowania działań związanych z realizacją własnego powołania. Zawar-
te w pamięci narracje, obrazy, emocje tworzą indywidualną historię osób, które 
składają się na historię społeczności, narodów, kultur i cywilizacji. Objęte kate-
chetyczną refleksją interpretacyjną stanowią nieocenione źródło mądrości i tym 
samym stają się lokomotywą skutecznej formacji moralnej48. 

We wnioskach należy więc potwierdzić, że efektywne wykorzystanie pamię-
ci w wychowaniu moralnym uzależnione jest od dostarczenia wiedzy o kluczo-
wych zasadach moralności (usytuowanych w pamięci semantycznej i aktywnie 
zgłębianych), rozwijania umiejętności oceny czynów i dokonywania słusznych 
wyborów moralnych (wykorzystanie pamięci proceduralnej) oraz zagospodaro-
wania zasobów pamięci autobiograficznej, celem doskonalenia osądu moralne-
go i sztuki decydowania. Wszystkie te aspekty może i powinna wykorzystywać 
dydaktyka katechetyczna.

4. Pamięć w procesie nauczania modlitwy

Nauczanie modlitwy to kolejne kluczowe zadanie katechezy. Jako głów-
ne wyznaczniki skuteczności jego realizacji wskazuje się zdolność katechizo-
wanych do dialogu z Ojcem z takimi samymi uczuciami, jakie towarzyszyły 
Chrystusowi w Jego modlitwie (adoracja, uwielbienie, dziękczynienie, synow-
skie zaufanie, prośba, podziw dla chwały Ojca49). Podstawę stanowi tu Mo-
dlitwa Pańska – wzorzec prawdziwej modlitwy chrześcijańskiej, a zarazem 
„synteza Ewangelii50”. 

Skuteczne nauczanie modlitwy zakłada wykorzystanie wszystkich wcześniej 
opisanych rodzajów pamięci długotrwałej. Pamięć semantyczna przechowu-
je teksty modlitw (przede wszystkim Modlitwy Pańskiej), kluczowe informa-
cje dotyczące modlitwy Jezusa, ogólną wiedzę o istocie modlitwy, przydatne 
teksty Pisma Świętego, przykłady ludzi modlitwy zaczerpnięte z Biblii i histo-
rii Kościoła itp.51. Pamięć proceduralna wykorzystywana jest przy nabywaniu 
i doskonaleniu umiejętności posługiwania się poszczególnymi rodzajami i tech-
nikami modlitwy, rozważania czy medytacji (np. lectio divina). Z kolei pamięć 
autobiograficzna pozwala na łączenie modlitwy z życiem52 (intencje modlitew-

48 Związane jest to z historycznym charakterem misterium zbawienia – por. DOK 107–108.
49 DOK 85.
50 Tamże.
51 Por. S. Kulpaczyński, Katechetyczna dydaktyka modlitwy, Lublin 1989, s. 56–64, 94–97.
52 Por. A. Zellma, Wdrażanie katechizowanej młodzieży do „modlitwy miłującej uwagi”, w: Modlitwa 

w katechezie, red. S. Kulpaczyński, Lublin 2002, s. 297–301.
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ne, budująca wiarę pamięć o działaniu Bożym w życiu i wysłuchanych proś-
bach, zapamiętane z życia świadectwa i przykłady ludzi modlitwy itd.). 

Szczególną wartość w efektywnym wdrażaniu do modlitwy chrześcijańskiej 
ma współczesna wiedza na temat pamięci operacyjnej, zwanej również robo-
czą53. W przeciwieństwie do poprzednio wymienionych ten system pamięci ma 
charakter krótkotrwały i według części autorów stanowi rodzaj uwagi54. Zada-
niem pamięci operacyjnej jest jednoczesne przechowywanie pewnej ograniczo-
nej ilości danych w ograniczonym czasie. Pamięć operacyjna odgrywa istotną 
rolę zarówno w przyswajaniu pochodzących z zewnątrz informacji (kierując je 
do pamięci długotrwałej), jak i w przywoływaniu z pamięci długotrwałej wiedzy 
potrzebnej w danym momencie do wykonania określonego zadania55. 

Znajomość specyfiki pamięci roboczej warunkuje skuteczność przekazu 
treści i umiejętności w całokształcie procesu katechetycznego56 (również w re-
alizacji wcześniej omówionych zadań), jednakże w odniesieniu do dydaktyki 
modlitwy nabiera ona szczególnego znaczenia. Oto bowiem owocność modli-
twy w kluczowym stopniu uzależniona jest od zdolności do skupienia, co nie 
jest niczym innym, jak efektywnym zarządzaniem pamięcią operacyjną. Dlate-
go formacja modlitewna na katechezie polegać winna m.in. na uczeniu katechi-
zowanych odpowiedzialnego dbania o to, co w danym momencie znajduje się 
w polu ich uwagi, wprowadzaniu w naukę kierowania zawartością pamięci ope-
racyjnej poprzez wybór treści, jakie ich umysł przywołuje i przetwarza. 

Tego typu podejście znane jest w tradycji mistyki chrześcijańskiej. W sposób 
szczególny istotność właściwego wykorzystania pamięci roboczej dostrzegali, 
(rzecz jasna, nie nazywając tego w ten sposób) mistrzowie modlitwy ustawicz-
nej (np. św. Bazyli Wielki, Ewagriusz z Pontu, Izajasz Pustelnik, św. Marek Ere-
mita, Diadoch z Fotyki i inni57). Wskazywali oni, że sukces modlitwy nieustannej 
polega na skupieniu i ciągłym „odświeżaniu” aktualnej pamięci o Bogu. Dopra-
cowali się technik ułatwiających zachowanie czujnej pamięci, z których najbar-
dziej znaną jest modlitwa jezusowa, zwana też modlitwą serca. Niepoślednią 
rolę odgrywa tu również nauka takiego organizowania warunków modlitwy 
(czas, miejsce, okoliczności), by sprzyjały one tego typu technikom. 
53 Por. K.T. Piotrowski, Z. Stettner, J. Orzechowski, R. Balas, Jak działa pamięć robocza?, w: Pamięć 

robocza, red. J. Orzechowski, K.T. Piotrowski, R. Balas, Z. Stettner, Warszawa 2009, s. 25–43.
54 Tamże, s. 39–40.
55 Szczegóły funkcjonowania systemu pamięci operacyjnej oraz jej podsystemów (centralny system 

wykonawczy, szkicownik wzrokowo-przestrzenny i pętla fonologiczna) w koncepcji Baddeleya 
por. tamże, s. 27–34.

56 Istotną rolę w dydaktyce odgrywa ograniczona pojemność pamięci operacyjnej (najczęściej 
7 +/- 2 jednocześnie pamiętane elementy), która nakłada na nauczyciela konieczność stopniowego 
podawania materiału.

57 Por. Filokalia. Teksty o modlitwie serca, oprac. i tłum. J. Naumowicz, Kraków 2012, s. 69–70, 85, 
120, 122, 133–134, 138–139. 
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Syntezując powyższe przemyślenia, można stwierdzić, że dla potrzeb dy-
daktyki modlitwy obok pamięci semantycznej, proceduralnej i autobiograficz-
nej istotne jest uwzględnienie specyfiki systemu pamięci roboczej. Modlitwa 
sama w sobie, domagając się wytężonej uwagi, może stanowić doskonałą szkołę 
uważności przejawiającej się w całym życiu. 

5. Rola pamięci w wychowaniu do życia wspólnotowego 
i wprowadzeniu do misji

Analizowane wcześniej zadania katechezy odnoszą się do czterech wymia-
rów wiary, których nauczanie jest głęboko zakorzenione w Tradycji Kościoła 
i odzwierciedlone w strukturze Katechizmu Kościoła katolickiego. Jest to wiara 
wyznawana (rozwijanie poznania wiary), celebrowana (wychowanie liturgicz-
ne), przeżywana (formacja moralna) i kontemplowana (nauczanie modlitwy)58. 
Dyrektorium ogólne o katechizacji wskazuje jeszcze dwie dodatkowe perspekty-
wy, które koniecznie powinna uwzględnić współczesna katecheza. Aby uniknąć 
niebezpieczeństwa indywidualistycznego rozumienia wiary, podkreślony jest 
jej wymiar wspólnotowy. Celem zaś zapobieżenia traktowaniu wiary jako „spra-
wy prywatnej” oraz dla rozwoju ewangelizacji wyszczególnione zostało zadanie 
formacji apostolskiej.

Dyrektorium utożsamia formację wspólnotową z przekazaniem szeregu 
wspólnototwórczych postaw obecnych w Ewangelii (duch prostoty i pokory, 
troska o najmniejszych, zwracanie uwagi na tych, którzy się oddalają, upomnie-
nie braterskie, wspólna modlitwa, wzajemne przebaczenie59). Podkreślona jest 
również konieczność zadbania o wymiar ekumeniczny przekazu katechetycz-
nego. Z kolei zadanie wprowadzania do misji implikuje pracę katechezy na polu 
formacji apostolskiej, przygotowującej świeckich do aktywnego zaangażowa-
nia w ewangelizację w obszarze społecznym, zawodowym, kulturowym itp.60. 
Oznacza również formację w kierunku wspierania kościelnych misji ad gentes, 
a także wychowanie do dialogu międzyreligijnego.

Wybrane elementy wiedzy o ludzkiej pamięci znajdują również swoje zasto-
sowanie w odniesieniu do omawianych zadań. Aby uczestnicy katechezy mogli 
rozwinąć w sobie świadomość eklezjalną czy apostolską, zawartość ich pamięci 
semantycznej powinna być wzbogacana o osobiście zrozumiane i przetworzo-
ne treści z zakresu podstaw eklezjologii, a także teologii ewangelizacji i teologii 
laikatu61. Pamięć proceduralna jest natomiast zasobem przydatnym i niezbęd-
58 DOK 85.
59 DOK 86.
60 Tamże.
61 Por. DOK 105–106.
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nym dla opanowania szeregu umiejętności o charakterze prakseologicznym 
i społecznym (komunikacyjnych, kulturowych, organizacyjnych, planistycz-
nych, ewaluacyjnych, innowacyjnych i innych), użytecznych zarówno na polu 
życia wspólnotowego (w tym praktycznego ekumenizmu), jak i apostola-
tu (w tym dialogu międzyreligijnego)62. Istotną rolę odgrywa także właści-
we wykorzystanie pamięci epizodycznej (autobiograficznej). Przykładowo dla 
skutecznego apostolstwa niezbędne jest odczytywanie i przekazywanie in-
nym Dobrej Nowiny o działaniu Bożym w historii własnego życia (świadec-
two). Z kolei funkcjonowanie wspólnoty opiera się na szeregu epizodów, które 
zapamiętane (jako pozytywne lub negatywne) składają się na doświadczenia 
jednostkowe i zbiorowe, rzutujące na teraźniejszy i przyszły kształt zaangażo-
wania wspólnotowego63. 

Dla lepszego zrozumienia uwarunkowań skuteczności katechezy nakiero-
wanej na wychowanie wspólnotowe i formację apostolską przydatny jest inny 
jeszcze element wiedzy z zakresu psychologii pamięci. Wiąże się on z podzia-
łem na dwa rodzaje zapamiętywania (kodowania): zapamiętywanie zamierzo-
ne i niezamierzone64. W wychowaniu wspólnotowym i apostolskim szczególnie 
przydatny jest drugi rodzaj kodowania. Trudno sobie bowiem wyobrazić za-
równo skuteczną formację wspólnotową, jak i misyjną realizowaną wyłącznie 
w obrębie pracowni lekcyjnych czy salek katechetycznych, bez uwzględnienia 
praktykowania przez katechizowanego życia w konkretnej wspólnocie eklezjal-
nej czy partycypowania w jej aktywnościach ewangelizacyjnych65. Dlatego też 
ze względu na typowo praktyczny wymiar omawianych zadań katechetycznych 
dużą rolę będzie w nich odgrywać właśnie pamięć mimowolna – wiedza zdo-
bywana pozaintencjonalnie, niejako „przy okazji”. Warto wiedzieć, że trwałość 
tego rodzaju zapamiętywania jest równa, a czasem większa od zapamiętywania 
dokonującego się przy użyciu świadomych strategii (stosowanych np. podczas 
nauczania szkolnego)66. Zawartość informacji uzyskiwanych „przy okazji” jest 
nie do końca mierzalna dydaktycznie i nieraz trudno ją sprawdzić za pomocą 
np. ocen szkolnych. Niemniej jej wartość dla rozwoju relacji z Chrystusem jest 
zapewne nie do przecenienia. Dlatego katecheta realizujący zadanie wychowa-
nia wspólnotowego i formacji apostolskiej powinien być wyposażony w wiedzę 
i umiejętności konieczne do programowania i realizowania działań umożliwia-
jących zapamiętywanie mimowolne.

62 J. Charytański, W kręgu zadań i treści katechezy, Kraków 1992, s. 195–214.
63 Por. tamże, s. 210–211.
64 M. Jagodzińska, Psychologia pamięci, dz. cyt., s. 249–251.
65 Por. R. Czekalski, Korelacja nauczania religii w szkole z katechezą parafialną, w: Rodzina – szkoła – 

Kościół. Korelacja i dialog, red. P. Tomasik, Warszawa 2003, s. 104–113.
66 Tamże, s. 250.
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Zatem w odniesieniu do wychowania wspólnotowego i apostolskiego przy-
datne okazują się wcześniej opisane zasoby wiedzy o funkcjonowaniu systemów 
ludzkiej pamięci (semantycznej, proceduralnej, epizodycznej, roboczej). Istot-
ną rolę odgrywa również zapamiętywanie mimowolne i wykorzystanie go w ka-
techizacji. 

6. Konkluzje

Powyższe stwierdzenia psychologii pamięci, przywołane w kontekście sze-
ściu zadań katechezy, wydają się w sposób wystarczający uzasadniać przydat-
ność psychologii poznawczej dla rozwoju pedagogii wiary. Zachęcają one do 
bardziej pogłębionych i szczegółowych studiów, umożliwiających docelowo 
optymalizację programowania katechetycznego pod kątem specyfiki ludzkie-
go zapamiętywania, pamiętania, przypominania i zapominania. Wysiłek po-
winien zmierzać w kierunku racjonalizacji doboru treści nauczania i coraz 
bardziej precyzyjnego strukturyzowania zawartości przekazu – wyodrębnia-
nia treści fundamentalnych i budowania na nich zagadnień szczegółowych (lo-
gicznie powiązanych z węzłowymi). Tworzona w ten sposób struktura wiedzy 
opartej na Objawieniu powinna stanowić system spójny i zrozumiały nie tylko 
dla twórców programów czy podręczników, ale również dla katechetów i kate-
chizowanych, co umożliwi optymalne wykorzystywanie pamięci semantycznej 
w realizacji celu katechezy.

Drugim obszarem pogłębionych refleksji teoretycznych i działań innowacyj-
nych zmierzających do maksymalizacji efektów nauczania pamięciowego winna 
być dydaktyka katechetyczna. Praca na tym polu ma zmierzać do dostosowa-
nia sposobu przekazu do specyfiki funkcjonowania pamięci proceduralnej (ce-
lem skutecznego kształcenia umiejętności) oraz edukacyjnego wykorzystania 
zasobów pamięci autobiograficznej. Metodyka zobowiązana jest uwzględnić 
również mechanizmy związane z kodowaniem i przywoływaniem informacji 
(teoria poziomów przetwarzania, zapamiętywanie mimowolne, pamięć robo-
cza i inne), aby zadbać o wysoką jakość i trwałość zapamiętywanych treści. 

Refleksje nad treścią przekazu oraz ustalenia dydaktyczno-metodyczne win-
ny być wsparte przez przemyślenia systemowe w kierunku doskonalenia współ-
pracy poszczególnych środowisk i form katechezy (nauczanie religii w szkole, 
katecheza parafialna, katecheza rodzinna, ruchy religijne i nowa ewangelizacja, 
katecheza realizowana za pomocą mediów i inne). Tylko bowiem szereg różno-
rodnych, powiązanych ze sobą czy wręcz skoordynowanych działań daje szan-
sę wielostronnego stymulowania i rozwoju pamięci katechetycznej użytecznej 
w rozwoju wiary. W tym celu gremia zarówno formalnie, jak i nieformalnie 
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związane z katechezą wypada zachęcić do zgłębiania zasygnalizowanej tu te-
matyki, aby realizowana przez nie posługa nauczania, wtajemniczania i wycho-
wania przynosiła trwałe owoce zgodnie z fundamentalną w katechetyce zasadą 
wierności Bogu i człowiekowi. 
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Summary

The role of memory teaching in catechesis in the light of cognitive 
psychology findings

The grounds and scope of rote learning in religious education used in Pol-
ish schools have been an issue widely discussed among professionals. Hence the 
question can be raised about how different ways of using human memory may 
lead to effective catechetical teaching. Some answers may be found in disci-
plines dealing with the study of human memory and learning, namely cognitive 
psychology. In this paper cognitive psychology findings are used to discuss six 
goals of catechesis (development of belief cognition, liturgical education, moral 
education, teaching prayer, community and apostolic formation). By analyzing 
the mentioned above goals an answer to the question “what and how” a learn-
er should memorise to make the acquired knowledge truly helpful in their be-
lief development can be found. Taking into consideration what we have learned 
so far about the particular systems of human memory and processes of memo-
rizing, storing, recalling and forgetting we can formulate demands for a course 
of action. The conclusions found in the paper are addressed not only to profes-
sionals and experts responsible for catechetical curriculum but also to individ-
ual religious education teachers planning and giving classes on a current basis.

Grzegorz Grochowski – dr hab. nauk teologicznych, kierownik Ka-
tedry Katechetyki Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. 
Wykładowca, autor publikacji o charakterze naukowym, edukacyjnym i po-
pularyzatorskim. Twórca i realizator autorskich szkoleń z zakresu dydakty-
ki katechetycznej, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia teorii nauczania 
wielostronnego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą skutecznej reali-
zacji zadań katechezy, a w szczególności rozwijania poznania wiary oraz 
wychowania do życia wspólnotowego. W tym obszarze poszukuje możli-
wości wykorzystania współczesnych osiągnięć nauk teologicznych i spo-
łecznych głównie psychologii, dydaktyki i socjologii. Interesuje się również 
współpracą katechezy z dziełem nowej ewangelizacji. 





Anna Zellma
UWM – Olsztyn

Kompetencje nauczyciela wiedzy 
o społeczeństwie jako warunek 

skutecznej edukacji obywatelskiej 

Słowa kluczowe:  kompetencje nauczyciela, wiedza o społeczeństwie, 
 młodzież, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, edukacja  
 obywatelska, rozwój zawodowy 

Keywords:   teacher’s competence, civics, young people, a teacher of  
 civics, civis education, professional development

Schlüsselwörter:  Kompetenz der Lehrenden, Gesellschaftskunde, Jugend,  
 Lehrer der Gesellschaftskunde, gesellschaftliche Erziehung,  
 Verbesserung der Berufskompetenzen

Od niepamiętnych czasów w pedeutologii wiele uwagi poświęca się kwe-
stiom związanym z procesem stawania się dobrym nauczycielem. Za szczegól-
nie istotne uznaje się tu kompetencje zawodowe. Badacze są zgodni, że wśród 
czynników, które warunkują efektywność pracy szkoły, decydującą rolę odgry-
wa zasób wiedzy i umiejętności nauczycieli. Nie ulega wątpliwości, że od kom-
petencji pracowników oświaty zależy jakość procesu nauczania i wychowania 
oraz skuteczność i trwałość ich oddziaływań edukacyjnych, zwłaszcza w zakre-
sie przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie obywatelskim. Każda ak-
tywność zawodowa nauczycieli wymaga profesjonalizmu nie tylko w kwestiach 
merytorycznych, ale także metodycznych. Wymóg ten odnosi się również do 
nauczyciela wiedzy o społeczeństwie. Od jego kompetencji zawodowych w du-
żej mierze zależy poziom wiedzy i umiejętności uczniów oraz jakość edukacji 
obywatelskiej w szkole, a zwłaszcza skuteczność przygotowania młodego poko-
lenia do roli obywateli aktywnie uczestniczących w życiu społecznym. Istotne 
wydają się zatem analizy dotyczące tej problematyki, tym bardziej że brakuje jak 
dotąd szczegółowych opracowań, które traktowałyby o kompetencjach nauczy-
ciela wiedzy o społeczeństwie i różnych aspektach jego aktywności zawodowej. 

Analizy podjęte w niniejszym artykule mają charakter teoretyczny. Zmierza-
ją do ukazania – w oparciu o dostępne dokumenty prawa oświatowego i litera-
turę przedmiotu – znaczenia kompetencji nauczyciela wiedzy o społeczeństwie 
w procesie skutecznej edukacji obywatelskiej. Zakłada się przy tym, że tylko 
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kompetentny nauczyciel wiedzy o społeczeństwie może skutecznie wspierać 
uczniów w edukacji obywatelskiej. Zakres jego kompetencji obejmuje zdolności, 
które w połączeniu z wiedzą przedmiotową, pedagogiczną, metodyczną i psy-
chologiczną oraz wypracowanymi umiejętnościami i doświadczeniem składa-
ją się na kompetencje niezbędne w edukacji obywatelskiej. Zanim omówimy 
kwestie szczegółowe, najpierw zwrócimy uwagę na zakres znaczeniowy kluczo-
wych terminów: „kompetencje nauczyciela” i „edukacja obywatelska”. Dopiero 
w tym kontekście zostaną scharakteryzowane powiązania między kompeten-
cjami nauczyciela wiedzy o społeczeństwie a skuteczną edukacją obywatelską 
oraz sposoby doskonalenia tych kompetencji. 

1. Wyjaśnienie kluczowych terminów

Określenie „kompetencje nauczyciela”, podobnie jak „edukacja obywatelska”, 
występuje w mowie potocznej, publicystyce i opracowaniach naukowych. Naj-
częściej jednak są one stosowane w naukach społecznych: głównie w pedeuto-
logii1, pedagogice2 i dydaktyce3. 

Współcześnie „kompetencje nauczyciela” to termin wieloznaczny określają-
cy właściwości nauczyciela. Jego zakres znaczeniowy zależy m.in. od teoretycz-
nego i praktycznego kontekstu aktywności zawodowej związanej z edukacją4. 
W niniejszym przedłożeniu rozpatrywany jest w powiązaniu z nauczaniem wie-
dzy o społeczeństwie, w którym szczególną uwagę zwraca się na edukację oby-
watelską. Przedmiot ten należy do kanonu kształcenia ogólnego. Uwzględniając 
specyfikę nauczania wiedzy o społeczeństwie, można przyjąć, że termin „kom-
petencje nauczyciela” wskazuje na „(…) zakres wiedzy, umiejętności i odpowie-
dzialności do wykonywania określonych zadań (…)”5, wskazanych w podstawie 

1 Zob. np. A. Bochenek, Kompetencje nauczycielskie w literaturze pedagogicznej, „Przegląd Naukowy 
Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego” 10 (2007), z. 1, s. 55–61; H. Kwiatkowska, 
Pedeutologia – stan i kierunki rozwoju w latach 1995–2004, „Rocznik Pedagogiczny” 27 (2004), 
s. 197–203.

2 Zob. np. J.W. Cynarski, Kompetencje moralne nauczyciela, „Dydaktyka Literatury” 26 (2006), 
s. 125–133; A. Szołtysek, Kompetencje nauczyciela w zakresie wychowania i profilaktyki, „Nauczyciel 
i Szkoła” 2009, nr 1–2, s. 61–72.

3 Zob. np. I. Turek, Kompetencje jako cele procesu nauczania–uczenia się, „Edukacja Ustawiczna 
Dorosłych” 2007, t. 3, s. 48–52. 

4 Do takich wniosków prowadzą analizy następujących opracowań: M. Czerepaniak-Walczak, Między 
dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, Szczecin 1995, s. 135–137; 
W. Drzeżdżon, Etyczno-deontologiczne kompetencje nauczyciela-wychowawcy, „Studia Gdańskie. 
Wizje i rzeczywistość” 4 (2007), s. 204–209; A. Gajdzica, Kompetencje nauczyciela we współczesnej 
szkole, w: Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły, red. Z. Gajdzica i in., Kraków 
2008, s. 13–22; W. Tatiana, Kompetencje i kwalifikacje nauczycieli, „Studia Pedagogiczne. Polska 
Akademia Nauk” 65 (2012), s. 301–314.

5 E. Goźlińska, F. Szlosek, Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego, Radom 1997, s. 52.
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programowej kształcenia ogólnego, oraz na „potencjalne umiejętności, ujaw-
niające się w chwili wykonywania samego zadania”6. Dyspozycja ta „obejmuje 
[również] zdolność do sprostania złożonym wymaganiom dzięki zmobilizowa-
niu i odwołaniu się w pewnych konkretnych uwarunkowaniach do zasobów 
psychospołecznych (w tym umiejętności i postaw)”7. Kompetencje nauczyciela 
wiedzy o społeczeństwie stanowią zatem wypadkową kwalifikacji zawodowych, 
wiedzy, umiejętności, postaw, motywacji, emocji, zaangażowania i wartości, 
które ujawniają się w aktywności zawodowej. Wyrażają się one w posiadanej 
przez niego wiedzy, umiejętnościach i predyspozycjach osobowościowych oraz 
w zdolności do samorealizacji i działania w określonych warunkach edukacyj-
nych8. Nie są one stałe. Przeciwnie, mają charakter dynamiczny. Nauczyciel sta-
je się osobą kompetentną w procesie kształcenia, doskonalenia zawodowego, 
autoedukacji i doświadczenia pedagogicznego9. Pozyskiwanie nowej wiedzy 
oraz rozwijanie umiejętności i dążenie do doskonalenia samego siebie prowadzi 
do zmian w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych. Zwykle zmiany te 
polegają na reorganizacji i rekonstrukcji dotychczasowej wiedzy i umiejętno-
ści10. Kompetentny nauczyciel wiedzy o społeczeństwie potrafi w sposób twór-
czy korzystać z posiadanych wiadomości i informacji oraz umiejętnie inicjować 
działania edukacyjne w szkole. Co ważne, jest profesjonalistą w dziedzinie na-
uczania, którą reprezentuje, oraz w zakresie działalności pedagogicznej. Stąd 
też zakres znaczeniowy terminu „kompetencje nauczyciela” obejmuje kompe-
tencje merytoryczne (dotyczące treści nauczanego przedmiotu), metodyczne 
(związane z warsztatem pracy nauczyciela i ucznia), pedagogiczne (obejmujące 
różne sposoby prowadzenia dialogu i oddziaływania na uczniów) i realizacyjne 
(ukonkretnione w umiejętności planowania oraz organizowania procesów na-
uczania–uczenia się i wychowania)11. Kluczowe stają się tu następujące właści-

6 Tamże.
7 Określenie to zostało zaczerpnięte z definicji kompetencji wypracowanej przez Organizację 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Cyt. za: P. Brett, P. Mompoint-Gaillard, M.H. 
Salema, Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka jako zadanie wszystkich nauczycieli. 
Opis kompetencji nauczycielskich i sposobów ich rozwijania, Warszawa 2012, s. 14; por. OECD, The 
definition and selection of key competencies, DeSeCo Publications 2005. 

8 Zainteresowanych tymi kwestiami odsyła się np. do: K. Denek, Nauczyciel – jego tożsamość, role 
i kompetencje, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2011, nr 3, s. 4–10; W.J. Maliszewski, R. Bania, 
Osobowość nauczyciela i jego kompetencje, w: Komunikowanie społeczne w edukacji: dyskurs nad 
rolą komunikowania, red. W.J. Maliszewski, Toruń, 2006, s. 176–185. 

9 M. Kiedrowska, Kompetencje społeczne nauczycieli, w: Nauczyciel. Zawód. Powołanie. Pasja, red. 
S. Popek, A. Winiarz, Lublin 2009, s. 394–397. 

10 M. Olczak, Kwalifikacje i kompetencje nauczyciela, „Edukacja i Dialog” 2009, nr 4, s. 24–28.
11 Więcej na ten temat pisze np W. Stykowski, Kompetencje współczesnego nauczyciela, „Neodidagmata” 

27–28 (2005), s. 16–28; por. także analizy prowadzone przez R. Kwaśnicę, Wprowadzenie do myślenia 
o nauczycielu, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 
2003, s. 298–303. 
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wości: aktywne uczestnictwo nauczyciela we własnym rozwoju, zdolność pracy 
z uczniami, umiejętność wykorzystania nowych technologii informacyjnych 
oraz poszerzania wiedzy i krytycznego przetwarzania informacji12. 

Ważnym obszarem aktywności zawodowej kompetentnego nauczyciela wie-
dzy o społeczeństwie w gimnazjum i liceum jest edukacja obywatelska. Termin 
ten w języku polskim zwykle określa ogół zorganizowanych, systematycznych 
czynności dydaktycznych i wychowawczych zachodzących w klasie szkolnej, 
w codziennych wydarzeniach szkolnych i społeczności lokalnej, które to czyn-
ności mają na celu wyposażenie obywateli, zwykle młodych, w wiedzę oraz 
umiejętności niezbędne do uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym13. 
Tak definiowana edukacja obywatelska stanowi podstawowe narzędzie pro-
mowania aktywnej postawy obywatelskiej, niezbędnej w demokratyzacji pań-
stwa. Służy przygotowaniu uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 
do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz kształto-
waniu postaw umożliwiających zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnej 
i narodowej. Założenia edukacji obywatelskiej w nauczaniu wiedzy o społe-
czeństwie są określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego14 oraz 
w programach szkolnych dla gimnazjum15 i szkół ponadgimnazjalnych16. Za 
istotne uznaje się tu: 1) pogłębianie wiedzy i świadomości o znaczeniu oby-
watelstwa, demokracji, ustroju i instytucji społecznych, przejawach zaangażo-
wania obywatelskiego; 2) rozwijanie umiejętności niezbędnych do aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym oraz kształtowanie postaw i cech osobowych 
pomagających angażować się w działalność organizacji samorządowych i in-
stytucji społecznych; 3) wdrażanie do udziału w inicjatywach mających na celu 
dokonanie konkretnych zmian społecznych, politycznych, gospodarczych; 4) 
12 Wymienione umiejętności zostały wskazane przez Komisję Europejską jako znaczące w pracy 

nauczyciela zatrudnionego w szkołach na terenie Unii Europejskiej. Zob. więcej w: M. Sielatycki, 
Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej, „TRENDY – uczenie się w XXI wieku. Internetowy 
magazyn CODN” 2005, nr 3, s. 6–7. 

13 Zob. więcej np. w: Edukacja obywatelska w Europie, Warszawa 2012, s. 8–9; J. Korzeniewski, 
M. Machałek, Edukacja obywatelska w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2011. 

14 Zob. np. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół, Załącznik nr 4, Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 
egzaminu maturalnego, Dz. U., 30 sierpnia 2012, poz. 977.

15 Zob. np.: T. Kowalewska, „Dziś i jutro”. Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach 
I–III gimnazjum, Warszawa 2009; A. Pacewicz, T. Merta, S. Żmijewska-Kwiręg, KOSS. Kształcenie 
obywatelskie w szkole samorządowej. Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Program nauczania 
zgodny z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, Warszawa 2010. 

16 Zob. np.: B. Freier-Pniock, M. Fic, Program nauczania. Wiedza o społeczeństwie. Szkoła 
ponadgimnazjalna. Zakres podstawowy, Toruń 2012; M. Grondas, J. Żmijski, WOS. Po prostu. 
Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym w szkołach ponadgimnazjalnych, 
Warszawa 2012. 
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promocję uniwersalnych wartości pożądanych i cenionych w społeczeństwie, ta-
kich jak np. patriotyzm, męstwo, odwaga, odpowiedzialność, zaufanie, tolerancja; 
5) motywowanie młodego pokolenia do aktywnego udziału w inicjatywach spo-
łecznych, które mają na celu polepszenie sytuacji obywateli poprzez przekształ-
cenie bieżących warunków życia społecznego17. Istnieje przy tym powszechne 
przekonanie, wypływające z podstawowych obowiązków pedagogicznych, że 
zadanie nauczycieli „polega na inspiracji, umiejętnym towarzyszeniu w procesie 
uczenia się życia w społeczeństwie, analizie jego charakterystycznych (zarów-
no pozytywnych, jak i negatywnych) przejawów, na kształtowaniu kompetencji 
krytycznych wobec przejawów manipulacji, mentalnego lub fizycznego znie-
wolenia, ku emancypacji rozumianej jako świadomy i dojrzały stosunek do sie-
bie i świata”18. Dzięki tym działaniom następuje wzmacnianie świadomości 
i aktywności obywatelskiej uczniów. 

2. Kompetencje nauczyciela wiedzy o społeczeństwie a skuteczna 
edukacja obywatelska

Nieustanne zmiany edukacyjne, polityczne, społeczne, gospodarcze stawia-
ją przed nauczycielem wiedzy o społeczeństwie nowe wyzwania pedagogicz-
ne. Wymagają od niego zarówno odpowiedniej wiedzy, zdolności, sprawności, 
umiejętności i doświadczenia, jak też kreatywności w myśleniu i działaniu. Są 
one kluczowymi elementami kompetencji niezbędnych do realizacji celów edu-
kacji obywatelskiej. Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie ma być dla uczniów 
nie tyle źródłem wiedzy, ile inspiratorem, umiejętnie towarzyszącym w proce-
sie nabywania cech dojrzałego, odpowiedzialnego obywatela oraz stopniowego 
wdrażania do aktywnego udziału w życiu publicznym i inicjatywach obywatel-
skich, których celem jest poprawa warunków życia obywateli.

Niewątpliwie w edukacji obywatelskiej bardzo ważne miejsce zajmuje holi-
stycznie ujmowana wiedza przedmiotowa19. Kompetentny nauczyciel wiedzy 
o społeczeństwie ma nie tylko posiadać informacje faktograficzne, ale tak-
że, i przede wszystkim, dogłębnie rozumieć podstawy konceptualne i wzorce 
powiązań oraz sens i znaczenie aktywności społeczno-politycznej w regionie 
i w kraju20. Właśnie kompetencje merytoryczne decydują o wieloaspektowym 

17 A. Naumiuk, Edukacja obywatelska, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Suplement, red. 
T. Pilch, Warszawa 2010, s. 112; por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 
sierpnia 2012 r.…, Załącznik nr 4, Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych…, poz. 977.

18 A. Naumiuk, Edukacja obywatelska, dz. cyt., s. 111. 
19 Zob. więcej np. w: Edukacja obywatelska w działaniu, red. A. Koradsiewcz, P. Sadura, Warszawa 

2013. 
20 P. Brett, P. Mompoint-Gaillard, M.H. Salema, Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw 
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i pogłębionym zorientowaniu nauczyciela wiedzy o społeczeństwie w tematy-
ce z zakresu edukacji obywatelskiej. Znajomość i rozumienie kluczowych tre-
ści, wartości, zasad i koncepcji życia społecznego w demokratycznym państwie 
prawa decyduje o jego profesjonalizmie. Sprawia, że nauczyciel zyskuje miano 
eksperta w zakresie edukacji obywatelskiej21. 

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, który wykazuje się dobrą znajomością 
nauczanego przez siebie przedmiotu, zazwyczaj pracuje skuteczniej22. Potrafi 
bowiem przedstawiać zagadnienia z zakresu edukacji obywatelskiej w sposób 
zrozumiały dla uczniów (np. poprzez odwołanie do doświadczenia, objaśnie-
nia, przykłady). Jednocześnie umiejętnie planuje strukturę zajęć lekcyjnych, 
stymulując ciekawość poznawczą uczniów, stwarzając sytuacje problemowe 
i motywując do ich twórczego rozwiązywania. Stosując metody wielostronnie 
aktywizujące młodzież, nadaje poszczególnym zajęciom lekcyjnym strukturę 
zajęć prowadzonych tokiem mieszanym. Umiejętnie dobiera takie formy i me-
tody nauczania–uczenia się, które nie tylko sprzyjają zrozumieniu problematy-
ki z zakresu edukacji obywatelskiej, ale także rozwijają w uczniach kompetencje 
społeczne. Nie ogranicza się zatem do roli mentora, lecz jest animatorem23. 
W toku zajęć lekcyjnych stwarza uczniom możliwości zadawania pytań i nego-
cjowania znaczeń. Co ważne, odwołuje się do doświadczeń młodzieży w zakre-
sie aktywności obywatelskiej. Kompetentny nauczyciel wiedzy o społeczeństwie 
sam jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego, swoim zachowaniem 
wzmacnia zatem kształtowanie postaw obywatelskich wśród uczniów. 

W wyżej opisanych umiejętnościach uwidaczniają się kompetencje dydak-
tyczne i metodyczne nauczyciela wiedzy o społeczeństwie. Spełniają one istotną 
funkcję w edukacji obywatelskiej. Pozwalają planować i stosować takie strate-
gie edukacyjne, które aktywizują uczniów w procesie nauczania–uczenia się, 
motywują do poszukiwania, odkrywania i doświadczania przejawów obywatel-
stwa oraz zachęcają do uczestnictwa w życiu społecznym. Wraz z tymi działa-
niami edukacyjnymi znaczące wydają się również formy zajęć pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych w zakresie edukacji obywatelskiej, które organizuje nauczyciel 
wiedzy o społeczeństwie. Do nich zaliczyć można m.in. projekty edukacyjne, 
wycieczki edukacyjne, spotkania z politykami, działaczami społecznymi, anima-
torami kultury, członkami stowarzyszeń. Każda z tych form edukacji obywatel-
skiej wymaga od nauczyciela wiedzy o społeczeństwie podjęcia następujących 
czynności dydaktycznych: 1) sformułowania celów i wymagań edukacyjnych; 
2) określenia przedmiotu zajęć; 3) wyboru tematyki i opracowania przebiegu 

człowieka…, dz. cyt., s. 19–31. 
21 Tamże. 
22 Tamże, s. 33–38. 
23 Tamże. 
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zajęć (w tym wyboru odpowiedniej formy i skutecznych, najbardziej aktywi-
zujących metod nauczania–uczenia się, uszeregowania treści zajęć); 4) wdro-
żenia zaplanowanych działań; 5) autoewaluacji zajęć, m.in. poprzez włączenie 
uczniów w wyrażanie opinii na temat procesu nauczania–uczenia się24. W ten 
sposób zaplanowane i zrealizowane zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne stwarzają 
uczniom różne możliwości w odkrywaniu zagadnień z zakresu edukacji obywa-
telskiej. Sprzyjają też odwołaniu do wcześniej nabytej wiedzy i doświadczenia. 
Z tym wiąże się wprost twórcza realizacja takich zadań, jak np. promocja ak-
tywnego uczenia się i zaangażowania uczniów, zastosowanie repertuaru metod 
i technik nauczania kształtujących umiejętność dyskusji na różne, zwłaszcza 
kontrowersyjne tematy społeczne oraz włączanie uczniów do planowania po-
szczególnych etapów procesu uczenia się i oceniania25. Kompetentny nauczyciel 
wiedzy o społeczeństwie potrafi sprostać tym wszystkim zadaniom. Wyzwa-
la też w uczniach pozytywne nastawienie do edukacji obywatelskiej, wzmacnia 
samodzielność w myśleniu i działaniu oraz stopniowo wdraża do różnorodnych 
zadań społecznych (np. zachęcając do udziału w pracach samorządu szkolnego, 
młodzieżowej radzie powiatu, miasta, gminy, dzielnicy)26. 

Z tymi kompetencjami nauczyciela wiedzy o społeczeństwie wiążą się ko-
lejne umiejętności niezbędne w edukacji obywatelskiej. Można je określić jako 
kompetencje pedagogiczne i realizacyjne. Obejmują one zarówno wiedzę na te-
mat wychowania, jak też umiejętność zastosowania jej w sytuacjach edukacyj-
nych celem lepszego poznawania uczniów, prowadzenia dialogu edukacyjnego, 
animowania grupy oraz wspierania młodzieży w kształtowaniu postaw obywa-
telskich27. Z tym wiąże się umiejętność współpracy ze społecznością lokalną 
i włączania w nią uczniów28. Stąd też kompetencje nauczyciela wiedzy o spo-
łeczeństwie są w edukacji obywatelskiej niezbywalnym elementem. Pozwalają 
nie tylko wiązać wiedzę przedmiotową ze sferą życia obywatelskiego, ale tak-
że planować i inicjować działania edukacyjne ukierunkowane na kształtowanie 
postaw obywatelskich. Sprzyjają też stopniowemu włączaniu uczniów w różne 
formy aktywności społecznej na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym29. 
W ten sposób następuje powiązanie teorii z praktyką, a zwłaszcza nauczania 
wiedzy o społeczeństwie z aktualną sytuacją społeczną i polityczną. Wszystko 
to wzmacnia znaczenie edukacji obywatelskiej i przyczynia się do skutecznej 
aktywności zawodowej nauczyciela wiedzy o społeczeństwie. 

24 Tamże. 
25 Tamże, s. 19, 43–45.
26 Tamże., s. 45–49.
27 Tamże. 
28 Tamże. 
29 Tamże, s. 46–53.
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3. Doskonalenie kompetencji nauczyciela wiedzy o społeczeństwie 
w zakresie edukacji obywatelskiej

Kompetencje nauczyciela wiedzy o społeczeństwie, jak już wyżej zauważo-
no, mają charakter dynamiczny. Ich rozwój zostaje zapoczątkowany w czasie 
pierwszych doświadczeń edukacyjnych. Wtedy bowiem przyszli nauczyciele, 
jeszcze jako uczniowie, zdobywają wiedzę osobistą, kształtują postawy obywa-
telskie i uczestniczą w różnych formach aktywności społecznej. Wszystko to 
odgrywa ważną rolę w kolejnych etapach kształcenia i przygotowania do pracy 
w zawodzie nauczyciela wiedzy o społeczeństwie30. Ten niezamierzony, a często 
nawet nieuświadomiony proces nabywania oraz doskonalenia wiedzy i umie-
jętności z zakresu edukacji obywatelskiej jest kontynuowany podczas studiów 
akademickich. Zarówno udział w cyklicznych wykładach i ćwiczeniach, jak i re-
alizacja zajęć podczas praktyk pedagogicznych w szkole sprzyjają nabywaniu 
kompetencji zawodowych. Aktywny udział w różnych organizacjach i inicjaty-
wach studenckich (np. w pracach samorządu studenckiego, grup wolontariatu) 
dodatkowo bezpośrednio przyczynia się do rozwoju kompetencji obywatel-
skich. Wtedy bowiem student – przyszły nauczyciel wiedzy o społeczeństwie 
– zdobywa podstawowe umiejętności, które później spełnią istotną funkcję 
w jego pracy zawodowej, szczególnie w zakresie skutecznej edukacji obywatel-
skiej. W tych procesach wzbogacania wiedzy osobistej i rozwijania umiejętno-
ści pedagogicznych znaczące jest osobiste zaangażowanie studentów. 

Intensywny, jakościowy rozwój kompetencji zawodowych dokonuje się 
w poszczególnych etapach rozwoju zawodowego31. Nauczyciel wiedzy o spo-
łeczeństwie jest bowiem zobowiązany do realizacji zadań związanych z dosko-
naleniem i dokształcaniem zawodowym. Odpowiada też za jakość aktywności 
własnej związanej z rozwojem kompetencji w zakresie edukacji obywatelskiej. 
Instytucje zewnętrzne i szkoła mogą go w tym jedynie wspomagać32. Jedną 
z możliwych form pomocy są programy szkoleń i warsztatów proponowane 
przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) oraz Ośrodki Dosko-
nalenia Nauczycieli. Nie mniej istotną rolę odgrywa wewnątrzszkolne dosko-
nalenie nauczycieli w środowisku szkolnym33. Poza tym bezpośredni kontakt 
z doradcami metodycznymi i konsultantami, którzy pracują w Ośrodkach Do-
skonalenia Nauczycieli, sprzyja wzmacnianiu dotychczasowych kompetencji 
dydaktycznych i metodycznych oraz nabywaniu nowych. W rozwoju kom-

30 Do takich wniosków prowadzą ogólne twierdzenia zawarte w różnych koncepcjach kształcenia 
nauczycieli. Zob. więcej np. w: H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Warszawa 2008. 

31 M. Kazimierowicz, Doskonalenie zawodowe nauczycieli, „Nowa Szkoła” 2009, nr 5, s. 25–28.
32 Tamże. 
33 Tamże. 
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petencji merytorycznych podstawowe znaczenie ma natomiast korzystanie 
z różnorodnych źródeł informacji, dostępnych w prasie, publikacjach zwartych, 
monografiach i w zasobach internetowych34. Pomocne są również konferencje, 
sympozja i studia podyplomowe organizowane przez wyższe uczelnie, a także  
e-konferencje i kursy e-learningowe prowadzone na platformach edukacyjnych35. 

Z uwagi na fakt, że specyfika kompetencji pedagogicznych i realizacyjnych 
wymaga od nauczyciela wiedzy o społeczeństwie osobistego zaangażowania 
w podejmowane działania edukacyjne oraz pogłębionej refleksji nad aktyw-
nością własną, na uwagę zasługuje również udział nauczycieli w tzw. lekcjach 
otwartych, określanych niekiedy terminem „lekcje koleżeńskie”36. Poza tym dia-
log z innymi nauczycielami wiedzy o społeczeństwie wspomaga proces rozwoju 
kompetencji. Temu służy działalność wyżej wspomnianego Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej, które jako niezależna instytucja edukacyjna ma m.in. na celu 
poprawę „jakości systemu oświaty, upowszechnianie wiedzy obywatelskiej, pro-
mowanie praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych do budowania de-
mokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego”37. W ramach 
działalności statutowej CEO proponuje się nauczycielom innowacyjne progra-
my edukacji obywatelskiej KOSS (Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samo-
rządowej) oraz projekty edukacyjne oparte na lokalnych działaniach uczniów 
zaangażowanych w samorząd uczniowski i wolontariat. Co ważne, udostęp-
nia się im materiały edukacyjne oraz organizuje warsztaty i coachingowe kur-
sy internetowe38. W ten sposób wspiera się nauczycieli wiedzy o społeczeństwie 
w realizacji skutecznej edukacji obywatelskiej. 

Zakończenie

Kompetencje zawodowe stanowią podstawową właściwość nauczyciela 
wiedzy o społeczeństwie. Odgrywają istotną rolę w skutecznej edukacji oby-
watelskiej w szkole. Ułatwiają podejmowanie i realizację zadań dydaktyczno-
-wychowawczych. Wymagają jednak nieustannego doskonalenia. Zachodzące 
zmiany w systemie oświaty i przemiany społeczno-polityczne stawiają przed na-
uczycielem wiedzy o społeczeństwie nowe zadania i coraz większe wymagania. 

34 P. Brett, P. Mompoint-Gaillard, M.H. Salema, Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw…, 
dz. cyt., s. 52–53. 

35 Zob. np. propozycje zamieszczone na platformie edukacyjnej „Dobrze uczymy” (http: // 
dobrzeuczymy.ceo.nq.pl/?id=399, dostęp: 10 czerwca 2014) oraz na stronie internetowej Wydawnictw 
Szkolnych i Pedagogicznych (http: // www.wsip.pl/e-konferencje, dostęp: 10 czerwca 2014). 

36 Zob. więcej np. w: E. Kiryła, Lekcje otwarte zamiast teoretycznych rad pedagogicznych (propozycje 
dla zespołów WDN), „Język Polski w Gimnazjum” 2010/2011, nr 4, s. 84–88.

37 http://www.ceo.org.pl/pl/o-ceo (dostęp: 12 czerwca 2014). 
38 Tamże. 
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To implikuje potrzebę rozwoju kompetencji zawodowych poprzez ustawiczne 
doskonalenie i samokształcenie. Kompetentny nauczyciel wiedzy o społeczeń-
stwie potrafi inicjować różne formy edukacji obywatelskiej nie tylko na zaję-
ciach lekcyjnych, ale także pozalekcyjnych. Stwarza też młodzieży liczne okazje 
do realizacji projektów edukacyjnych w społeczności lokalnej oraz do udziału 
w inicjatywach organizowanych na poziomie lokalnym i krajowym. 

Na szczególną uwagę zasługuje refleksja nauczyciela wiedzy o społeczeń-
stwie. Osobisty namysł nad aktywnością w zakresie edukacji obywatelskiej po-
zwala odkrywać swoje mocne i słabe strony, wyciągać wnioski i projektować 
kolejne działania. Poza tym refleksja przed działaniem, nad działaniem i w trak-
cie działania wzbogaca osobowość nauczyciela wiedzy o społeczeństwie. 

Ze względu na wagę przykładu osobistego w skutecznej edukacji obywatel-
skiej równie istotne wydaje się wspieranie nauczycieli wiedzy o społeczeństwie 
w doskonaleniu właściwości osobowych oraz w inicjowaniu różnych form ak-
tywności obywatelskiej w społeczności lokalnej. Przykład osobisty nauczyciela 
wiedzy o społeczeństwie wzmacnia jego działania w zakresie edukacji obywa-
telskiej oraz przyczynia się do skutecznej promocji demokracji i postaw obywa-
telskich. 
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Summary

Competence of civics teachers as a condition for effective 
civic education 

A teacher of civics fulfils a significant role in civic education. His/her com-
petences determine, to a large extent, the quality of preparing young people for 
the role of citizens actively participating in social life. 

The analyses carried out in this article aim at demonstrating – on the basis 
of available education law documents and the literature of the subject – the im-
portance of a civics teacher’s competence in the process of effective civic educa-
tion. To begin with, attention is paid to the semantic range of terms: “teacher’s 
competence” and “civic education”. Next, the relations between a civics teach- 
er’s competence and effective civic education are described. This context is used 
to characterize methods for improving the competence of civics teachers, ne-
cessary for effective civic education. 
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Patriotyzm a komunitarianie
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W ostatnim czasie jesteśmy coraz częściej świadkami toczącej się dysku-
sji na temat patriotyzmu. W debacie tej można wyróżnić trzy zasadnicze sta-
nowiska: jedni odrzucają termin „patriotyzm” z racji pejoratywnych skojarzeń, 
drudzy starają się zachować jego tradycyjne znaczenie, pozostali zaś próbują re-
definiować to pojęcie z zamiarem dostosowania go do czasów współczesnych.

W powszechnym odbiorze patriotyzm bywa utożsamiany z wiernością swe-
mu narodowi. Niekiedy rozumie się go jako formę solidarności z nim o silnym 
zabarwieniu uczuciowym. Wyraża się ona w duchowym przylgnięciu do wła-
snego narodu, przeżywaniu wartości rodzimej kultury oraz angażowaniu się 
w sprawy lokalne1.

Pojęcie patriotyzmu, zresztą obok wielu innych pojęć (np. społeczeństwo 
obywatelskie, tolerancja, dobro wspólne, solidarność), próbują dziś reaktywo-
wać przedstawiciele komunitaryzmu, którzy podkreślają znaczenie różnych 
grup, w tym wspólnot narodowych, w życiu każdego człowieka. Dzięki bowiem 
tym społecznościom ludzie kształtują swoją tożsamość oraz są włączani do da-
nego kręgu kulturowego.

Poniższe analizy są próbą zaprezentowania zarysu komunitariańskiej kon-
cepcji patriotyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem poglądów Charlesa Taylora 
oraz Alasdaira MacIntyre’a, których tłem jest dyskusja komunitarian z kosmo-
polityzmem. Celem rozważań jest nie tylko przedstawienie idei mało znanych 
szerszemu gronu polskich pasjonatów myśli społecznej, ale także włączenie się 
w trwającą debatę na temat patriotyzmu.

1 T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, t. 2: Etyka społeczna, Kraków 2005, s. 242.
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1. Patriotyzm a kosmopolityzm

W mniemaniu niektórych patriotyzm jest utożsamiany z nacjonalizmem. 
Z tej racji spotyka się on z surową krytyką. Określany bywa wówczas jako cno-
ta nikczemnych (Oscar Wilde), forma kazirodztwa, idolatrii i szaleństwa (Erich 
Fromm), wyraz erozji państwa (Urlich Beck) czy też pomyłka współczesności 
(George Kateb). Alternatywą dla patriotyzmu staje się wówczas kosmopoli-
tyzm. Według Marthy Nussbaum, opiera się on na założeniu, że każdy człowiek 
należy przede wszystkim do wielkiej rodziny ludzkiej. Ponadto, jej zdaniem, ko-
smopolityzm stanowi dobry punkt wyjścia dla krytyki tych społeczności, które 
z różnych powodów uciskają swoich obywateli. Wydaje się on też chronić przed 
różnymi formami ignorancji i pogardy w stosunku do innych narodów2.

Kosmopolityzm jest jednak zdecydowanie odrzucany przez komunitarian. 
Według nich, cały projekt kosmopolityczny obciążony jest błędami wynikający-
mi z przyjęcia atomistycznej wizji społeczności i instrumentalnego charakteru 
odniesień międzyludzkich, mających na celu osiągnięcie osobistych korzyści3.

Komunitarianie, odrzucając skrajny indywidualizm, podkreślają rolę kon-
kretnej wspólnoty w życiu człowieka i zwracają uwagę na konieczność troski 
o nią. Wyraża się ona przede wszystkim w cnocie patriotyzmu jako pierwszej 
z cnót republikańskich. Jest ona utożsamiana z ochroną własnej kultury, za-
sobów wspólnych oraz interesów własnej społeczności. Wymaga ponadto od 
człowieka przyznania szczególnej pozycji własnej wspólnocie narodowej i uczy-
nienia naczelną zasadą działania opiekę nad nią. Widać więc, że komunitarianie 
przywracają znaczenie nie tylko cnocie patriotyzmu, ale także pojęciu narodu 
i państwa narodowego4. Te ostatnie są często różnie rozumiane i definiowane. 
Zdaniem niektórych, wspólnota narodowa jest tworzona przez wiarę: naród ist-
nieje, gdy jego członkowie wierzą w jego istnienie, przeświadczeni są o przyna-
leżności do niego oraz pragną w jego ramach kontynuować wspólne życie. Do 
zasadniczych cech narodu można zaliczyć poczucie historycznej ciągłości, ak-
tywność jego obywateli widoczną w działaniu na rzecz jego dobra, związanie 
z określonym miejscem oraz posiadanie przymiotów odróżniających daną spo-
łeczność od innych nacji5.

Patriotyzm bazuje więc na pewnej wspólnocie losu danego narodu, ale może 
też odnosić się do innej grupy społeczno-politycznej lub religijnej. Wspomnia-
2 D. Drałus, Kosmopolityzm versus patriotyzm. Charles Taylor o tożsamości i wspólnocie, w: 

Ch. Garbowski, J.P. Hudzik, J. Kłos, Charlesa Taylora wizja nowoczesności. Rekonstrukcje 
i interpretacje, Warszawa 2012, s. 238–240.

3 Tamże, s. 242–243.
4 P. Śpiewak, Poszukiwanie wspólnot, w: Komunitarianie. Wybór tekstów, oprac. P. Śpiewak, Warszawa 

2004, s. 12–13.
5 D. Miller, Państwo narodowe: umiarkowana obrona, w: Komunitarianie, dz. cyt., s. 323–325.
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na cnota patriotyzmu jest pierwszym i zasadniczym przymiotem człowie-
ka, ponieważ owo poczucie związku z własną społecznością stanowi warunek 
wspólnego działania i rozwoju dalszych cnót. Patriotyzm ma ponadto prowa-
dzić do lojalności wobec rodaków i do identyfikacji z dobrem wspólnym. Stawia 
go to w opozycji do zasad liberalizmu, według których pojęcie dobra wspólne-
go jest trudne do zdefiniowania i w związku z tym podważona zostaje sensow-
ność używania tego wyrażenia6.

Istotną cechą patriotyzmu jest jego obywatelski charakter. Komunitaria-
nie przypisują bowiem duże znaczenie społeczeństwu obywatelskiemu i opi-
nii publicznej jako pewnym faktom powstałym w wyniku refleksji i zbiorowej 
dyskusji. Zadaniem opinii publicznej jest nie tylko nadzorowanie władzy, ale 
także inicjowanie i prowadzenie racjonalnego dyskursu o niej. Sfera publicz-
na, o której podtrzymanie winien się troszczyć każdy prawdziwy patriota, ist-
nieje między obszarem prywatności, ekonomii i polityki. Leży ona u podstaw 
społecznego bytowania, nadaje mu tożsamość oraz wyznacza cele rządzącym7.

2. Patriotyzm oczami Taylora

Jednym z czołowych przedstawicieli komunitaryzmu, którzy zajęli się pro-
blematyką patriotyzmu, jest kanadyjski filozof Charles Taylor. Jego zdaniem, 
patriotyzm to przede wszystkim silna identyfikacja obywateli ze zbiorowością 
wyrastająca z poczucia dobra wspólnego8. Taylor podkreśla też wyraźnie, że pa-
triotyzmu nie można utożsamiać z nacjonalizmem. Nacjonalizm stanowi na-
tomiast jeden z jego fundamentów. Związany jest on z etnicznym, językowym, 
kulturowym i religijnym wymiarem życia człowieka, ale nigdy z politycznym. 
Patriotyzm pojawia się natomiast wtedy, gdy człowiek zaczyna identyfikować 
się z określoną społecznością polityczną opartą na systemie prawnym9.

Patriotyzm zasadza się ponadto według Taylora na identyfikacji z innymi 
w ramach określonego wspólnego przedsięwzięcia. Człowiek czuje wówczas 
więź solidarności z ludźmi. Taylor lokuje patriotyzm pomiędzy przyjaźnią czy 
relacjami rodzinnymi a altruistycznym zaangażowaniem na rzecz dobra każdej 
osoby. Od więzów rodzinnych patriotyzm odróżnia luźniejszy typ relacji inter-
personalnych. W przeciwieństwie do rodziny, człowiek nie jest w stanie znać 
w tym samym bliskim stopniu wszystkich ludzi należących do określonej spo-

6 P. Śpiewak, Poszukiwanie wspólnot, dz. cyt., s. 12–13.
7 Tamże, s. 14.
8 Ch. Taylor, Nieporozumienia wokół debaty liberalno-komunitariańskiej, w: Komunitarianie, dz. cyt., 

s. 56.
9 Tenże, Dilemmas and Connections. Selected Essays, Cambridge–London 2011, s. 92–93.
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łeczności. Więzy społeczne z innymi obywatelami mają bowiem u podłoża je-
dynie zbiorowe uczestnictwo we wspólnocie politycznej10.

Zdaniem Taylora, patriotyzm staje się postawą problematyczną, gdy zaczy-
na dominować myślenie atomistyczne, według którego istnieją jedynie jednost-
ki ze swoimi skłonnościami, celami i planami. W tym przypadku przewidziane 
jest wprawdzie miejsce dla relacji rodzinnych i przyjacielskich, ale wszystkie 
inne rodzaje odniesień, zwłaszcza o charakterze instytucjonalnym, są trakto-
wane instrumentalnie. Dotyczy to zwłaszcza państwa, które jest ustanowione 
przez obywateli w celu osiągania poprzez wspólne działanie indywidualnych 
korzyści. W ramach tego nie ma możliwości stworzenia republik spojonych pa-
triotyzmem i bazujących na idei dobra wspólnego11.

W związku z tym patriotyzm nie byłby możliwy na gruncie społeczności 
liberalnej, w której brakuje pojęcia dobra wspólnego lub jest ono rozumiane wy-
łącznie jako suma dóbr indywidualnych. Społeczność liberalna budowana jest 
na egoizmie jednostek, które chcą realizować wyłącznie własne cele. Państwo 
natomiast traktują jako swoiste narzędzie umożliwiające im osiągnięcie indywi-
dualnych korzyści12. Jeśli dobro wspólne byłoby racją istnienia owej wspólnoty 
państwowej, to wówczas mogłoby ono być potencjalnym zagrożeniem dla wol-
ności poszczególnych jednostek i celów, jakie sobie stawiają13. 

Patriotyzm rozumiany na sposób republikański wykracza poza wspomnia-
ny wyżej egoizm jednostek, które kierują się w swoim postępowaniu raczej do-
brem wspólnym i ideą wolności wszystkich obywateli. Idee te urastają do rangi 
zasad uniwersalnych, które stanowią fundament etyki i prawa14.

Patriotyzm nie jest możliwy w społeczeństwie liberalnym także z tej racji, że 
dominuje w nim etyka sprawiedliwości, a nie etyka dobra. Rządy liberalne kon-
centrują się na zasadach regulujących życie i działanie konkurujących ze sobą 
jednostek oraz rozsądzaniu kwestii spornych. Kluczową rolę odgrywają więc 
procedury podejmowania decyzji, a nie troska o dobro ludzi15.

Patriotyczna identyfikacja ze społecznością na gruncie dobra wspólnego 
jest dla Taylora warunkiem istnienia wolnego państwa. Nadaje on jednak poję-
ciu wolności specyficzny rys. Mając na uwadze podział Isaiaha Berlina na wol-
ność negatywną („od czegoś”) i pozytywną („do czegoś”), odrzuca on przede 
wszystkim jej pierwszą formę. Podkreśla jednocześnie, że obok przeszkód ze-

10 Tenże, Nieporozumienia wokół debaty liberalno-komunitariańskiej, dz. cyt., s. 47.
11 Tenże, Atomism, w: tenże, Philosophy and the Human Sciences. Philosophical Papers, t. 2, Cambridge 

1985, s. 187; tenże, Nieporozumienia wokół debaty liberalno-komunitariańskiej, dz. cyt., s. 47–48.
12 D. Drałus, Kosmopolityzm versus patriotyzm, dz. cyt., s. 250.
13 P. Śpiewak, Poszukiwanie wspólnot, dz. cyt., s. 13.
14 A. Szczap, Idea społeczeństwa obywatelskiego w komunitaryzmie, „Rocznik Lubuski” 2003, nr 29, 

s. 80.
15 Ch. Taylor, Nieporozumienia wokół debaty liberalno-komunitariańskiej, dz. cyt., s. 44–45.
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wnętrznych wolności istnieją też przeszkody wewnętrzne. Ponadto sam czło-
wiek może się mylić odnośnie do swej identyfikacji przeszkód wewnętrznych 
i musi być otwarty na korektę swoich sądów16. Taylor opowiada się za wolnością 
pozytywną (obywatelską), podkreślając jej znaczenie jako zdolności do aktyw-
nego uczestnictwa w sprawach publicznych. Dzięki niej człowiek ma prawo do 
udziału w podejmowaniu decyzji politycznych, które kształtują życie jego oraz 
innych. Fundamentem owej wolności jest identyfikacja człowieka z określoną 
zbiorowością17.

U Taylora patriotyzm związany jest więc z republikanizmem i jego rozumie-
niem wolności jako współuczestnictwa18. Wyłącznie on może niejako zagwa-
rantować wolność w znaczeniu republikańskim, ponieważ nie są tego w stanie 
uczynić żadne formy lojalności wobec państwa w znaczeniu liberalnym. Patrio-
tyzm nie jest więc żadnym zagrożeniem dla wolności, ale raczej jej nieodzow-
nym warunkiem19. Co więcej, nie tylko był on w przeszłości sprzymierzeńcem 
wolności, ale także pozostanie niezastąpiony w tej roli w przyszłości20.

Taylor podkreśla jeszcze inny aspekt patriotyzmu. Określa go jako formę 
zbiorowej identyfikacji ze wspólnotą historyczną zbudowaną na pewnych war-
tościach. Jego zdaniem, nieodzownym fundamentem życia wspólnotowego 
są wartości. Nie podaje on przy tym żadnego ich katalogu. Dopuszcza w tym 
względzie swoisty pluralizm aksjologiczny. Co więcej, nie odmawia on istnienia 
patriotyzmu w sytuacjach braku pewnych wartości, np. możliwa jest identyfika-
cja człowieka ze społecznością pozbawioną wolności21.

Postawa patriotyczna wymaga, oprócz zbieżnych wartości i zasad moralnych, 
także pewnej dozy lojalności wobec określonej wspólnoty historycznej, której 
podtrzymywanie i pielęgnowanie jest wspólnym celem osób do niej należących. 
Oprócz wspólnych wartości wymagana jest więc miłość tego, co partykularne22.

Patriotyzm związany jest z partykularyzmem jako ograniczoną formą altru-
izmu. Polega on na pewnych zobowiązaniach wobec jednostek, które mają dla 
nas wyjątkowe znaczenie ze względu na szczególne związki, jakie nas z nimi łą-
czą. Osoby, które znajdują się w centrum naszej uwagi i domagają się naszej tro-
ski, należą do tej samej wspólnoty23.

16 Tenże, What’s Wrong with Negative Liberty?, w: tenże, Philosophy and the Human Sciences, dz. cyt., 
s. 228–229.

17 Tenże, Nieporozumienia wokół debaty liberalno-komunitariańskiej, dz. cyt., s. 53.
18 Tamże, s. 54–55.
19 D. Drałus, Kosmopolityzm versus patriotyzm, dz. cyt., s. 249–250.
20 Ch. Taylor, Nieporozumienia wokół debaty liberalno-komunitariańskiej, dz. cyt., s. 60.
21 Tamże, s. 63–64.
22 Tamże, s. 61.
23 Ph. Selznick, Osobowość a zobowiązania moralne, w: Komunitarianie, dz. cyt., s. 263.
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Taylor zauważa nie tylko pozytywne aspekty patriotyzmu republikańskiego 
i podkreśla, że pozostaje on nadal liczącą się siłą w nowoczesnych społeczno-
ściach, ale potrafi dostrzec także jego negatywne konsekwencje w postaci nacjo-
nalizmu prowadzącego do łamania podstawowych zasad życia społecznego24.

3. Postawa patriotyczna według MacIntyre’a

Inną ważną osobą związaną z ruchem komunitarian, która poddała re-
fleksji kwestię patriotyzmu, był szkocki filozof Alasdair MacIntyre. Przede 
wszystkim dokonał on rozróżnienia właściwego patriotyzmu i dwóch innych 
postaw, często z nim utożsamianych. Pierwszą przejawiają ci, którzy promu-
ją sprawy swego narodu tylko z tej racji, że jest on wcieleniem jakiegoś wiel-
kiego ideału moralnego. W tej sytuacji głównym przedmiotem uwagi staje się 
sam ideał, a nie naród. Ponadto, jeśli troska o ideał jest argumentem za wier-
nością swemu krajowi, to dotyczy ona nie tylko obywateli danego narodu, ale 
każdego człowieka bez względu na narodowość lub obywatelstwo. Kłóciłoby 
się to wówczas z samą koncepcją patriotyzmu, który jest rodzajem lojalności 
wobec danej nacji, przejawiającej się jedynie u jej członków. Drugą postawą, 
którą trzeba odróżnić od patriotyzmu, jest bezmyślna lojalność wobec swego 
narodu, która nie bierze pod uwagę jego autentycznych przymiotów. Tymcza-
sem patriotyzmem nie jest po prostu szacunek okazywany własnemu narodo-
wi, ale raczej dla pewnych jego właściwości, osiągnięć i zasług25.

Po dokonaniu owych rozróżnień MacIntyre przechodzi do szczegółowej 
charakterystyki patriotyzmu. Jej kontekst stanowi fenomen moralności. Fi-
lozof wymienia jej dwa rywalizujące ze sobą typy: patriotyczną i liberalną. 
Pierwsza z nich daje uzasadnienie reguł moralnych poprzez odwołanie się do 
określonych struktur i elementów życia społecznego. Druga natomiast prefe-
ruje pozycję „bezstronnego obserwatora”, który został zupełnie wykorzeniony 
z wszelkich uwarunkowań, a jego nadrzędnym celem jest wyłącznie korzysta-
nie z własnej wolności26.

W związku z tym między moralnością patriotyczną a liberalną istnieje za-
wsze ryzyko konfliktu. Jeśli przez działanie moralne będziemy rozumieć po-
stępowanie zgodne z pewnymi bezosobowymi sądami (regułami), które są 
neutralne względem rywalizujących z sobą interesów i zbiorów indywidual-
nych przekonań dotyczących najlepszego sposobu ludzkiego życia, to wówczas 
pewien rozdźwięk wydaje się nieunikniony. Punkt widzenia osoby działającej 
moralnie musiałby być wówczas tylko jeden i ten sam dla wszystkich postępu-
24 Ch. Taylor, Nieporozumienia wokół debaty liberalno-komunitariańskiej, dz. cyt., s. 59.
25 A. MacIntyre, Czy patriotyzm jest cnotą?, w: Komunitarianie, dz. cyt., s. 285–286.
26 Tamże, s. 294–295; tenże, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, Warszawa 1996, s. 75.
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jących moralnie, niezależnie od wszelkiego partykularyzmu. Ten natomiast jest 
istotnym rysem patriotyzmu27.

U podstaw patriotycznej koncepcji moralności, której autorem jest MacIn-
tyre, leżą trzy ważne założenia. Po pierwsze, jednostka poznaje reguły moral-
ne tylko w takiej postaci, w jakiej funkcjonują one w określonej wspólnocie. Po 
drugie, uzasadnieniem każdej moralności są dobra, z jakich jednostki korzy-
stają poprzez uczestnictwo w życiu swoich społeczności. Po trzecie, jednost-
ka staje się podmiotem moralnym we wspólnocie dzięki wsparciu jej członków. 
Lojalność zatem wobec własnej wspólnoty jawi się jako konieczny warunek by-
cia istotą moralną28.

W związku z tym pojawia się pewien problem w przypadku zwolenników 
państwa liberalnego, którzy nie mogą wykazywać obojętności wobec lojalno-
ści obywateli. Gdyby bowiem tak uczynili, podważyliby tym samym porządek 
państwowy. W tej sytuacji także sam patriotyzm nie może być kwestią, wobec 
której państwo zachowa neutralność, ale powinien raczej być w jakiś sposób fa-
woryzowany29.

Patriotyczne ujęcie moralności opiera się ponadto na postulacie niezbywal-
ności lokalnych źródeł moralnych. Warunki życia danej wspólnoty, jej historia, 
zbiór kanonicznych dla niej tekstów, porządek społeczny wytwarzają specy-
ficzną treść zasad moralnych i określają warunki ich przestrzegania. Co więcej, 
wywodzące się z partykularnej moralności reguły zachowania nie mogą być do-
wolnie generalizowane30.

Jak zaznacza MacIntyre, jednostka może wprawdzie podważyć wszelkie 
uwarunkowania społeczne, w których przyszło jej żyć, i stać się tym, kim chce 
być. Sprzyjają jej w tym czasy naznaczone indywidualizmem31. Związane jest to 
jednak z wyrzeczeniem się przez daną osobę swego patriotyzmu, który nie do-
puszcza kwestionowania pewnych fundamentalnych przekonań, dóbr i celów. 
Dzięki uczestnictwu w pewnej wspólnocie, która jest ich nośnikiem, trzeba je 
bezwarunkowo akceptować, nie bacząc nawet na stopień ich racjonalnego uza-
sadnienia32. Człowiek funkcjonujący w danej społeczności winien mieć okre-
śloną hierarchię dóbr na czele z tzw. dobrym życiem. ManIntyre określa je jako 
bytowanie spędzone na poszukiwaniach dobra człowieka za pomocą cnót, któ-
re umożliwiają nam zrozumienie, na czym winno ono polegać33.

27 Tenże, Czy patriotyzm jest cnotą?, dz. cyt., s. 288, 290.
28 Tamże, s. 291–294.
29 D. Barnat, Indywidualizm w filozofii społecznej Charlesa Taylora, „Diametros” 2009, nr 20, s. 29.
30 D. Drałus, Kosmopolityzm versus patriotyzm, dz. cyt., s. 244.
31 A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, dz. cyt., s. 296.
32 Tenże, Czy patriotyzm jest cnotą?, dz. cyt., s. 296.
33 Tenże, Dziedzictwo cnoty, dz. cyt., s. 392.
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Społecznością będącą nośnikiem owych przekonań i dóbr jest zazwyczaj na-
ród. MacIntyre pojmuje go w kategoriach projektu zrodzonego w przeszłości 
i rozwiniętego do postaci wspólnoty moralnej, która przybrała różne formy in-
stytucjonalne. Każdy obywatel, o ile jest patriotą, winien ten projekt przyjąć i re-
alizować, gwarantując tym samym jego historyczną ciągłość34. Niekiedy interes 
narodu będzie wymagał realizacji zadań, których nie da się pogodzić z intere-
sem całej ludzkości. Niemniej jednak moralność liberalna też nie jest wolna od 
takiego niebezpieczeństwa. Ma ona bowiem zagwarantować ludziom wzajem-
ne korzyści, co jednak nie zawsze dochodzi do skutku35.

Zakończenie

Zasadniczym celem powyższych rozważań była prezentacja zarysu komuni-
tariańskiej koncepcji patriotyzmu. Wykrystalizowała się ona przede wszystkim 
w opozycji do kosmopolityzmu, według którego człowiek jest w pierwszym rzę-
dzie członkiem ludzkości, a dopiero wtórnie należy do jakiegoś państwa i na-
rodu. Przyjęcie przekonań kosmopolitycznych miałoby być skuteczną ochroną 
przed pokusą ignorancji wobec innych narodów, co staje się niekiedy udziałem 
osób uchodzących za patriotów. Kosmopolityzm związany jest z reguły z ato-
mistyczną wizją społeczeństwa, którą odrzucają komunitarianie. Akcentują oni 
natomiast rolę wspólnoty, zwłaszcza narodowej, w osobowym życiu i rozwoju 
człowieka, i podkreślają potrzebę troski o nią. Przywracają tym samym znacze-
nie takim pojęciom, jak naród i patriotyzm. Ten ostatni może nie tylko odnosić 
się do wspólnoty narodowej, ale także do innych grup społecznych i religijnych. 
Prawdziwy patriotyzm warunkuje też powstanie społeczeństwa obywatelskie-
go, które jest zdolne wywierać realny wpływ na formę sprawowania rządów 
i przyszłe losy swego kraju.

Dwiema ważnymi postaciami powiązanymi z komunitaryzmem, które za-
jęły się kwestią patriotyzmu, są Charles Taylor i Alasdair MacIntyre. Dla Tay-
lora patriotyzm jest formą identyfikacji ze zbiorowością polityczną, mającą 
źródło w poczuciu dobra wspólnego. Sytuuje go między relacjami rodzinnymi 
a uniwersalną postawą altruistyczną. Warunkiem patriotyzmu jest etyka oparta 
na aksjologii oraz wolności rozumianej jako współuczestnictwo. Ponadto nie-
zbędne wydaje się umiłowanie tego, co partykularne w wymiarze historyczno-
-społecznym. Zagrożeniem dla patriotyzmu jest natomiast atomizm społeczny 
związany z egoistycznymi postawami jednostek. MacIntyre natomiast zaczyna 
swoje rozważania od odróżnienia patriotyzmu od miłości ideału narodowego 

34 Tenże, Czy patriotyzm jest cnotą?, dz. cyt., s. 297.
35 Tamże, s. 299, 301.



515Varia

i od postawy bezkrytycznego zaślepienia swoim narodem. Sytuuje go w kon-
tekście moralności i pewnych jej reguł uwarunkowanych społecznie. Z jednej 
strony dochodzi u niego do głosu pewien sytuacjonizm etyczny, z drugiej na-
tomiast próba dowartościowania tzw. lokalnych źródeł moralnych. Patriotyzm 
związany jest z pojęciem narodu jako pewnego moralnego projektu stworzone-
go w przeszłości i ukierunkowanego na przyszłość.

Powyższe ujęcia patriotyzmu wykazują pewne wspólne cechy. Po pierw-
sze, stworzone zostały w opozycji do liberalizmu i tendencji kosmopolitycz-
nych. Komunitarianie nie mogą się pogodzić ze skrajnym indywidualizmem 
liberałów, instrumentalnym charakterem relacji społecznych, brakiem spójnej 
koncepcji dobra wspólnego oraz akcentowaniem etyki sprawiedliwości kosz-
tem etyki dobra (wartości). Po drugie, odcina się w nich od pewnych skrajnych 
postaw społecznych, np. nacjonalizmu. Po trzecie, patriotyzm wykazuje zwią-
zek z moralnością i aksjologią. Po czwarte, nieodłączne od patriotyzmu wydaje 
się odniesienie do jakiejś wspólnoty narodowej, chociaż możliwy jest on także 
w stosunku do innych, bardziej partykularnych form społeczności.

Mając na uwadze powyższe zależności, warto zwrócić uwagę na dwie kwe-
stie, które wymagają lepszego dookreślenia. Pierwsza to sprawa etyki komu-
nitariańskiej. Z racji podkreślania pluralizmu wartości i ich społecznego 
uwarunkowania, wydaje się jej zagrażać relatywizm i sytuacjonizm. Ponad-
to mogą w niej występować problemy z uniwersalizacją poszczególnych norm 
i zasad moralnych. W związku z tym rzeczą niezbędną okazuje się opracowanie 
odpowiedniej aksjologii mogącej stanowić rzetelny fundament dla całego sys-
temu etycznego. Drugą ważną kwestią jest zagadnienie narodu, który określany 
jest w kategoriach projektu lub społeczności opartej na wierze. Wydaje się, że 
potrzebne jest wypracowanie swoistej „ontologii narodu”, dzięki której zostały-
by mocniej wyartykułowane jego bytowe struktury.

Podsumowując, trzeba przyznać, że promowany przez komunitarian patrio-
tyzm wydaje się w czasach współczesnych pożądaną postawą człowieka. Prze-
mawiają za nim chociażby dwie racje. Po pierwsze, ludzie doświadczają dziś 
bardzo często poczucia braku tożsamości. Można śmiało stwierdzić, że patrio-
tyzm umożliwia człowiekowi odnalezienie jakiegoś punktu odniesienia, dzięki 
któremu mógłby on dookreślić swoją egzystencję. Po wtóre, obywatelski cha-
rakter komunitariańskiego patriotyzmu pomaga kształtować postawę współ-
uczestnictwa i odpowiedzialności za los własny i konkretnej grupy społecznej. 
Jeśli weźmie się ponadto pod uwagę jego związek ze światem wartości jako fun-
damentem życia danej społeczności, to może on chyba stanowić dobrą propo-
zycję dla współczesnego człowieka i obywatela państwa.
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Summary

Patriotism and communitarians

The paper presents the ideas of communitarianism about patriotism. In the 
first part we have the presentation of the opposition between patriotism and 
cosmopolitism. The second part contains the ideas of Charles Taylor: patrio-
tism is a form of identification with the society based on the sense of com-
mon wealth. The condition of patriotism is ethics based on values and freedom. 
The danger is a atomistic attitude of the man. The third part presents the ide-
as of Alasdair MacIntyre. He put patriotism in the context of morality and rules 
social conditioned. Patriotism is connected with the conception of nation as 
a moral project created in the past and directed to the future.

Ks. Karol Jasiński – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozo-
fii, adiunkt w Katedrze Filozofii i Antropologii Wydziału Teologii UWM 
w Olsztynie. Zajmuje się problematyką z zakresu historii filozofii nowożyt-
nej i współczesnej (filozofia społeczna i filozofia religii). Autor publikacji 
m.in. w „Idei”, „Studiach Elbląskich”, „Filozofii Chrześcijańskiej”.
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Wpływ rytmu snu i czuwania 
na aktywność fizyczną i umysłową 

oraz życie duchowe cenobitów 
na podstawie Reguły Benedykta z Nursji
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Człowiek, jako uprzywilejowana pośród wszystkich stworzeń istota, posiada 
psychikę, czyli świadomość tego, kim jest i w jakim stanie się znajduje. Dzięki 
niej odbiera nie tylko to, co dzieje się w jego otoczeniu, ale także procesy zacho-
dzące w jego organizmie, to znaczy uświadamia sobie własne odczucia i emocje 
oraz jest wyczulony na potrzeby swego ciała1. 

Oczywiście wiele procesów fizjologicznych zachodzi bez udziału jego świa-
domości. Dzieje się tak zarówno w trakcie czuwania, kiedy umysł pozostaje ak-
tywny, jak i podczas snu i odpoczynku, kiedy znacznie tę aktywność obniża.

Ludzka świadomość zarówno w dzień, jak i w nocy co jakiś czas cyklicznie 
włącza się i wyłącza. Jednak trzeba podkreślić, że pomiędzy stanem snu i czu-
wania znajduje się wiele różnych stanów przejściowych. Przykładowo, świado-
mość aktywizuje się w minimalnym stopniu, kiedy człowiek zasypia lub budzi 
się po przespanej nocy, albo też w ciągu dnia, kiedy pozwala sobie na krótką 
drzemkę, czyli śpi dość płytko i w każdej chwili jest gotowy do przebudzenia.

Największą aktywność i pobudzenie człowiek odczuwa przeważnie w poło-
wie dnia, kiedy jego serce pracuje na najwyższych obrotach, temperatura ciała 
jest najwyższa i również metabolizm ulega przyśpieszeniu. W środku nocy zaś, 
podczas głębokiego snu, aktywność ciała jest najniższa. Przyczynia się do tego 
wydzielany przez szyszynkę hormon melatonina, który powoduje zasypianie2. 

1 Na temat świadomości człowieka zob. także W. Werner, Człowiek, świadomość, społeczeństwo. 
Splątane korzenie współczesnej psychologii, w:  O świadomości. Wybrane zagadnienia, red. 
M. Wójtowicz-Dacka, L. Zając-Lamparska,  Bydgoszcz 2007, s. 17–39.

2 Zob. więcej: S. Maśliński, J. Ryżewski: Patofizjologia, Warszawa 2000.
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Jeśli człowiek zakłóci normalny rytm organizmu polegający na dziennej pra-
cy i nocnym wypoczynku, może tym samym spowodować uszczerbek na włas- 
nym zdrowiu fizycznym, a także negatywnie wpłynąć na swoją psychikę. Jeśli 
ktoś nie przespał nocy, później w dzień odczuwa ciągłe zmęczenie i z trudno-
ścią koncentruje się na jakiejkolwiek aktywności. Zasypia w ciągu dnia, w ten 
sposób utrudniając sobie zaśnięcie w nocy. 

W artykule opisano rytm snu i czuwania mnichów prowadzących życie 
wspólnotowe (cenobitów) przestrzegających Reguły Benedykta z Nursji3. Za-
konodawca ten działał na terenie Italii, ale wpłynął na rozwój monastycyzmu 
także w innych regionach Europy. Pisząc swoją Regułę, wykazał się on dobrą 
znajomością psychologii, w tym chronobiologii. Chronobiologia to współczes- 
na nauka badająca fizjologiczne procesy (zwane również rytmami biologiczny-
mi) zachodzące w organizmach w cykliczny sposób4.

1. Wpływ rytmu dobowego i światła słonecznego na aktywność 
człowieka 

Cykliczne zmiany w świadomości człowieka uzależnione są od rytmu do-
bowego, czyli naprzemiennego następowania nocy i dnia oraz długości ich 
trwania. Ważną rolę odgrywają tutaj zmiany oświetlenia, czyli natężenie świa-
tła. Światło słoneczne wpływa bowiem na rytm snu i czuwania człowieka oraz 
innych żywych organizmów. Zazwyczaj brak światła wywołuje odczucie sen-
ności i zmęczenia, natomiast jego zbytnie natężenie powoduje wzmożoną ak-

3 Zob. Benedykt z Monte Cassino, jego wejście do historii, do kultu i czci, w: Aby we wszystkim Bóg 
był uwielbiony, Rozważania monastyczne, pr. zbiorowa, Tyniec, 1984, s. 44–54; P. Carosi, Il primo 
monastero Benedettino, Roma 1956; T.M. Dąbek, Święty Benedykt z Nursji, Kraków 2004, W. Derkse, 
„Reguła” Świętego Benedykta dla początkujących, tłum. T. Lubowiecka, Kraków 2008; The Rule of 
St. Benedict. In Latin and English with Notes, red. T. Fry, Collegeville, Minnesota 1981; G. Holzherr, 
Reguła benedyktyńska w życiu chrześcijańskim, Tyniec 1988; B. Jaspert, Die Regula Benedicti–Regula 
Magistri–Kontroverse, Hildesheim 1975; R. Hanslik, Benedicti Regula, Vindobonae 1977; Corpus 
scriptorum ecclesiasticorum latinorum (CSEL), t. 75; A. de Vogüé, La Règle de Saint Benoît, t. I–II, 
Paris 1971–1972; Sources chrietiennes (SCh), t. 181–182; przekład polski w: Reguła Mistrza. Reguła 
św. Benedykta, tłum. B. Turowicz, ŹrMon 40, Tyniec–Kraków 2006; Starożytne reguły zakonne, PSP 
26, red. M. Starowieyski, Warszawa 1980. Najważniejsze komentarze do Reguły św. Benedykta: 
A. Böckmann, Perspektiven der Regula Benedicti. Ein Kommentar zum Prolog und den Kapiteln, 
Münsterschwarzach 1968; I. Herwegen, Sinn und Geist der Benediktinerregel, Einsiedeln 1944; 
G. Hozherr, Die Benediktsregel. Eine Anleitung zu christlichem Leben, Dusseldorf 2000; T.G. Kardong, 
Benedict’s rule. A Transation and Commentary, Collegeville 1996; A. de Vogüe, La communauté 
et l’abaté dans la Reglè de saint Benoît, Paris 1961; tenże, La Reglè de saint Benoît. Commentaire 
doctrinal et spiritual, Paris 1977.

4 Na temat chronobiologii zob. S. Konturek, Rytmika funkcji fizjologicznych. Fizjologia człowieka, 
Wrocław 2007; B. Sadowski, Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, Warszawa 
2005.
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tywność5. W ciągu całej doby człowiek przechodzi fazy czuwania i snu, a jego 
organizm podporządkowuje się temu rytmowi i przystosowuje do zmian śro-
dowiskowych poprzez wydzielanie odpowiednich hormonów. Oczywiście sen 
może być regulowany nie tylko poprzez światło naturalne, ale także sztuczne. 

Mnisi przebywający w cenobium odczuwali wzmożoną senność w porze zi-
mowej, gdy wcześniej robiło się ciemno. Co prawda udawali się oni na noc-
ny spoczynek o wiele wcześniej od świeckich ludzi, jednak nie oznacza to, że 
w zimie przesypiali całe wieczory. Korzystali bowiem ze światła sztucznego, to 
znaczy świec, i chociaż nie podejmowali wtedy prac fizycznych, wcale nie po-
zostawali bezczynni. Czas ten przeznaczali na duchową lekturę, co ułatwiała im 
odpowiednia atmosfera. Przesiadując w półmroku, łatwiej im było skupić się na 
swoim życiu wewnętrznym. Ważne jest przy tym, że o tej porze nie wysilali jed-
nak za bardzo umysłu i czytali łatwe do zrozumienia teksty.

2. Aktywność organizmu w nocy 

2.1. Sen (uwagi ogólne) 
Sen jest stanem układu nerwowego, w którym znacznie obniża się aktyw-

ność świadomości. Pojawia się on w sposób cykliczny w rytmie mieszczącym 
się w granicach 24 godzin, a zasypianie i wstawanie powtarzają się w ramach 
tego okresu6. 

Asceci zgodnie z Regułą Benedykta z Nursji uważali sen za stan, w którym 
dusza staje się otępiała i nie potrafi zachować czujności. Niemniej jednak bar-
dziej od cielesnej czujności cenili oni sobie duchowe przebudzenie oznaczające 
otwarcie się na przebóstwiającą łaskę i możliwość poznania Boga7.

Współcześnie podkreśla się, że aby utrzymać prawidłowy stan psychiki i ciała, 
należy przespać ok. 7–8 godzin na dobę. Zdawali sobie z tego sprawę także pierw-
si zakonodawcy, którzy pragnęli, by mnisi zawsze mieli wystarczająco dużo ener-
gii, aby poradzić sobie z wykonaniem codziennych zajęć. Stąd też w klasztorach 
św. Benedykta mnisi z pewnością spali ok. 8 godzin na dobę i jeśli niewystarczają-
co wypoczęli w nocy, to nadrabiali to krótką drzemką w ciągu dnia.

Mnisi spali przez większą część nocy, dzięki czemu mogli dostatecznie wy-
począć i zregenerować organizm. Musieli przecież mieć dość sił, skoro zostali 
zobowiązani do uczestnictwa w oficjum odbywanym nad ranem. W porze zi-

5 Na temat rytmów dobowych związanych ze zmianą oświetlenia zob. K. Schmidt-Nielsen, Fizjologia 
zwierząt: adaptacja do środowiska, tłum. M. Caputa, Warszawa 2008.

6 Wiecej o śnie zob. A. Borbély, Tajemnice snu, tłum. W. i M. Szelenbergowie, Warszawa 1988.
7 S. Benedicti, Regula, Prologus 8–9: „Exsurgamus ergo tandem aliquando excitante nos scriptura 

ac dicente: Hora est iam nos de somno surgere, et apertis oculis nostris ad deificum lumen (…)”; 
ŹrMon 40, s. 386.
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mowej, tj. od 1 listopada aż do Wielkanocy, cenobici wstawali o ósmej godzinie 
nocy, a ustalali ją w taki sposób, aby nie odczuwać uciążliwości pobudki. Widać, 
że dbali o to, aby być zawsze wyspani8.

2.2. Jakość snu. Marzenia senne a sen świadomy
Człowiek w ciągu nocy naprzemiennie zapada raz w głęboki, a raz w lekki 

sen. Podczas wypoczynku jego świadomość wyłącza się, ale nie w sposób cał-
kowity, bo przecież doświadcza on marzeń sennych. Czasami są to koszmary 
związane z długotrwałym lękiem i stresem.

Jeśli chodzi o cenobitów, to starali się oni unikać głębokiego snu, wykazu-
jąc nieustanną gotowość do podjęcia aktywności nie tyle umysłowej, ile ra-
czej duchowej. Obrazy mogące pojawić się podczas snu uważali natomiast za 
coś nieodpowiedniego dla ascetów. Odczuwali lęk przed marzeniami senny-
mi, w których mogliby ulec swoim namiętnościom, a to często im się zdarza-
ło, jeśli przebywali na zewnątrz klasztoru lub kontaktowali się ze świeckimi. 
Oznacza to, że nawet w chwilach nieświadomości mnisi zmuszali się do zacho-
wania pewnej czujności i samokontroli oraz w jakimś stopniu kreowali swoje 
sny, znajdując się w stanie tzw. snu świadomego. Starali się wtedy zawsze myślą 
trwać przy Bogu, w tym celu eliminowali w ciągu dnia natłok zbędnych i nie-
uporządkowanych myśli, po to aby i w nocy, podczas nieświadomego bytowa-
nia, nie ulegać im, traktując je jak pokusy.

Mnisi prawdopodobnie rzadziej niż przeciętni ludzie miewali złe sny, tym 
bardziej że w ciągu dnia minimalizowali sytuacje stresowe. Oczywiście nie 
oznacza to, że się im one nie zdarzały. Niejednokrotnie przecież dochodziło 
w klasztorach do kłótni, drobnych sprzeczek czy nieporozumień. Niemniej jed-
nak cenobici starali się nie irytować siebie nawzajem, a szczególnie wieczorem 
nie podejmowali już rozmów, aby nie zaprzątać sobie niepotrzebnie głowy spra-
wami, które mogłyby zakłócić prawidłowy nocny wypoczynek.

Widać więc, że cenobici nie spali zbyt głęboko, zawsze utrzymując we-
wnętrzną gotowość do wstania, co oznacza, że nawet podczas snu zmuszali się 
do duchowej aktywności. Ponieważ z reguły przebywali w ciszy, byli wyczule-
ni na dopływające z otoczenia dźwięki, zatem na dany znak wzywający ich na 
modlitwę od razu wstawali i szybko udawali się na wspólne oficjum Boże9. Jed-
nak nawet w pośpiechu zawsze zachowywali się godnie i spokojnie i nie wyko-
nywali bezładnych ruchów. Nie tylko wynikało to z faktu, że bezpośrednio po 

8 Tamże, 8, 1–2: „Hiemis tempore, id est a kalendas Novembres usque in Pascha, iuxta considerationem 
rationis, octava hora noctis surgendum est, ut modice amplius de media nocte pausetur et iam 
digesti surgant”.

9 Tamże, 22, 6: „Et ut parati sint monachi semper et, facto signo absque mora surgentes, festinent 
invicem se praevenire ad opus Dei, cum omni tamen gravitate et modestia”.
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przebudzeniu mogli być jeszcze w niezbyt dobrej formie, ale przede wszystkim 
starali się wykonywać wszystkie czynności rozważnie, w należytym porządku 
i z umiarkowaniem.

Oczywiście po rannej pobudce mnisi nie zawsze byli w pełni sił, nierzadko 
jeszcze odczuwali senność. Niemniej po to właśnie mieszkali we wspólnocie, 
aby się nawzajem wspierać i pobudzać do aktywności. Ci, którzy wcześniej 
wstali i byli bardziej wypoczęci, delikatnie budzili pozostałych, aby nie zasnęli 
ponownie i nie spóźnili się na zebranie modlitewne10. Wszyscy w sypialni wi-
dzieli bowiem, kto jeszcze śpi, dlatego niemożliwe było, aby zostawili go sa-
mego w sali, i nikt nie mógł później usprawiedliwiać się w ten sposób, że nie 
był obecny na rannych modlitwach.

2.3. Wpływ snu na zachowanie energii i regenerację organizmu
Sen ma ogromne znaczenie fizjologiczne. Podczas snu człowiek regeneruje 

swoje siły i oszczędza energię, którą zużywa kolejnego dnia. Dlatego też w cza-
sie snu znacznie spada temperatura ciała, które emituje mniej ciepła i nie traci 
go. Tym samym może pozostać w bezruchu i odpoczywać.

Sen zapewnia również odpowiednią sprawność psychofizyczną, a jego nie-
dobór powoduje, że procesy fizjologiczne i reakcje ciała ulegają spowolnieniu. 
Niewyspany człowiek w ciągu dnia nie ma dobrej motywacji do działania, co 
utrudnia mu skuteczne wykonywanie pracy. Mnisi żyjący zgodnie z Regułą Be-
nedykta również dbali o należyty sen, aby mieć wystarczającą ilość energii i siły 
– tylko gdy dobrze wypoczęli, mogli skutecznie wypełniać swoje obowiązki.

Przy braku snu układ immunologiczny zostaje osłabiony, co powoduje 
większą skłonność do zachorowań. Również w klasztorach Benedykta z Nur-
sji ci, którzy byli słabi cieleśnie oraz chorzy, mieli możliwość dłuższego wypo-
czynku w łóżkach. 

2.4. Selekcja informacji dokonywana podczas snu
U każdego zdrowego człowieka sen pozwala na uporządkowanie w mózgu 

potrzebnych informacji oraz wyeliminowanie tych, które są zbędne i z czasem 
mogą się stać natrętnymi myślami.

Biorąc pod uwagę sposób życia mnichów, trudno mówić o selekcji infor-
macji płynących z otoczenia, która miałaby miejsce w nocy, albowiem cenobici 
już w ciągu dnia dokonywali odpowiedniej weryfikacji wszelkich bodźców. Są-
dzili bowiem, że własnym wysiłkiem oraz dzięki pomocy Boga będą w stanie 
nieustanne kontrolować rozwój swego życia duchowego i żadne niepożądane 
myśli nie zaburzą ich równowagi psychicznej.
10 Tamże, 22, 8: „Surgentes vero ad opus Dei invicem se moderate cohortentur propter somnulentorum 

excusationes”. 
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Sen oczyszcza pamięć, to znaczy regeneruje pracę mózgu, uwalniając go od 
niepotrzebnych informacji przyswojonych w ciągu dnia. Taki nadmiar danych 
płynących z otoczenia powodować może wybujałą fantazję i niezdolność do 
racjonalnego myślenia. Selekcja informacji staje się więc niezbędna do prawi-
dłowego funkcjonowania organizmu i umysłu, który wybiórczo korzysta tylko 
z tego, co jest mu potrzebne.

Mnisi zaś oddalali od siebie wiele myśli, które zaprzątałyby ich niepotrzebnie, 
wprowadzając chaos w psychice. Czytali tylko książki duchowe, myśleli o spra-
wach przybliżających ich do Boga, a przez większość dnia modlili się i po-
sługiwali się często słownictwem zaczerpniętym z Psałterza. Podczas każdej 
wykonywanej czynności rozważali w duszy teksty Pisma Świętego. Unikali więc 
myśli o sprawach związanych ze świeckim życiem, co wcale nie znaczy, że za-
niedbywali pracę pozwalającą im na utrzymanie się. 

2.5. Wpływ snu na koncentrację i zdolność zapamiętywania
Podczas snu dochodzi do konsolidacji pamięci11, a raczej jej oczyszczania 

poprzez uporządkowanie danych przyswojonych za dnia. Sen wpływa na pra-
widłowy przebieg procesów zachodzących w psychice. Jeśli człowiek nie prześpi 
w nocy odpowiedniej liczby godzin lub jego sen nie będzie prawidłowy, wów-
czas w dzień będzie miał problemy z koncentracją, zaburzenia nastroju. Brak 
snu powoduje też spadek produkcji glukozy, człowiek nie otrzymuje odpowied-
niej dawki energii, a tym samym jego odruchy są spowolnione, co wywołuje 
w psychice wrażenie szybszego upływania czasu. Podobnie niewyspani cenobi-
ci, mając kiepskie samopoczucie, stawali się opieszali, nie umieli się skupić na 
wypowiadaniu modlitw. Niektórzy mogli nie nadążać z odpowiednią intonacją 
psalmów, przeciągając i spowalniając nienaturalnie melodię. Niekoniecznie wy-
nikało to z braku kontroli. Mnisi nie zawsze przecież byli w odpowiedniej for-
mie, zwłaszcza z powodu niewyspania.

Człowiek pozbawiony snu błędnie przetwarza informacje płynące z oto-
czenia i traci zdolność zapamiętywania. Cenobici także uczyli się na pamięć 
modlitw czy też niektórych fragmentów Pisma Świętego, stąd też musieli być 
odpowiednio odżywieni i wyspani. Nieraz jednak zdarzały im się pomyłki pod-
czas śpiewania psalmów w czasie odprawiania oficjum, co wcale nie musiało 
oznaczać ich złośliwości czy zaniedbania i lenistwa duchowego. Być może zwią-
zane to było przemęczeniem i niedoborem snu.

Jeśli człowiek w sposób długotrwały zostanie pozbawiony snu (deprywacja 
snu), może popaść w stan psychozy i tracić kontakt z rzeczywistością, doznając 

11 Na temat pamięci zob. E. Nęcka, J. Orzechowski, J. Szymura, Psychologia poznawcza, Warszawa 
2006.
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różnych halucynacji i ulegając natręctwom12. Dlatego też cenobici, chociaż sto-
sowali czuwania nocne, z pewnością nie robili tego bez przerwy, bo mogłoby to 
nie tylko wpłynąć negatywnie na ich nastroje i samopoczucie, ale też wywołać 
choroby psychiczne.

3. Chronotyp ranny i wieczorny

Ludzie w zależności od indywidualnych predyspozycji śpią oraz doświad-
czają wzmożonej aktywności umysłowej i fizycznej w różnych porach doby. 
Oznacza to, że mają odmienne chronotypy, czyli typy aktywności okołodobo-
wej (mieszczącej się w granicach 24 godzin)13. 

Zazwyczaj u ludzi młodych, szczególnie w okresie dojrzewania, przeważa 
chronotyp wieczorny: kładą się spać późno i późno wstają. Często zasypiają po 
północy i śpią zbyt krótko, aby móc należycie wypocząć. Częściej są więc skłon-
ni popadać w depresję i odczuwają więcej lęków. U ludzi starszych przeważa 
chronotyp ranny, to znaczy wstają oni bardzo wcześnie, bez konieczności ze-
wnętrznej pobudki, a ranek to ich ulubiona pora dnia. 

We wspólnocie cenobitycznej przebywały osoby w różnym wieku. Były tam 
zarówno dzieci poniżej piętnastego roku życia, oddane na wychowanie do klasz-
toru z myślą, że w przyszłości zostaną mnichami, a także młodzieńcy w okre-
sie dojrzewania, mężczyźni w wieku dojrzałym i w pełni sił oraz starsi i słabsi, 
mający już za sobą wieloletnią ascezę. Trudno więc było zadowolić wszystkich 
mieszkańców cenobium i zaspokoić ich indywidualne potrzeby. Mnisi z reguły 
podporządkowywali się odgórnym regulacjom i starali się zestroić wewnętrz-
ny zegar biologiczny z harmonogram obowiązującym w klasztorze. Gdyby każ-
demu przydzielono inną porę wstawania, wówczas i ranne oficja musiałyby być 
odprawiane o różnych porach, a to nie było możliwie, gdyż zakłócałoby spokój 
we wspólnocie i wprowadzało chaos.

Z pewnością już od samego początku uczono dzieci dyscypliny i rannego 
wstawania, zaś opieszałych młodzieńców mobilizowano pobudką. W jednej 
sali spali przecież zarówno młodzi, jak i starsi mnisi, zatem starsi mogli budzić 
młodszych i motywować do udania się na wspólne modlitwy. Wszyscy znosili 
swoje słabości i pomagali sobie wzajemnie, by w ten sposób osiągnąć ten sam 
duchowy cel. Priorytet dla nich miały bowiem właśnie sprawy duchowe, zaś 
biologiczne spychali na dalszy plan.

12 Więcej na temat snu zob. P. Zimbardo, Psychologia i życie, tłum. różni, Warszawa 1999; Podstawy 
psychiatrii, red. M. Jarosz,  Warszawa 1988; L.J. Singer, Marzenia, [brak tłum.], Warszawa 1997.

13 J.B. Zawilska i in., Okołodobowy rytm aktywności (chronotyp) a pora i długośc snu u młodzieży i osób 
dorosłych, „Neuropsychiatria i Neuropsychologia” 2011, nr 3–4, s. 159–165.
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Ogólnie osoby z chronotypem wieczornym, zmuszone do wstawania wcześnie 
rano, częściej od pozostałych ludzi cierpią na egzogenny niedobór snu, jednak mni-
chom rzadko się to zdarzało. Można bowiem stopniowo oduczyć się starych na-
wyków i na nowo wyregulować sobie wewnętrzne rytmy. Ważne jest przy tym, by 
powoli zmieniać porę spania, kładąc się nieco wcześniej, co praktykowali właśnie 
cenobici. Stąd też w porze wieczornej obowiązkowo przebywali oni w atmosferze 
ciszy. Tymczasem wielu świeckich ludzi z chronotypem wieczornym właśnie wie-
czorem chętnie podejmuje dyskusje i pobudza się za pomocą dźwięku.

W klasztorze dbano o to, aby już od młodości nabierać pewnych nawyków 
i nauczyć się podporządkowywania odgórnym rozporządzeniom. Cenobici 
prawdopodobnie nie do końca zdawali sobie sprawę, że chronotyp uzależnio-
ny jest od wieku i że zmienia się z upływem czasu. W cenobium przeważali 
ludzie dorośli i to oni w jakimś sensie narzucali pozostałym swój plan dnia, 
zgodny z ich biologicznym zegarem. Z drugiej jednak strony, mnisi intuicyjnie 
prowadzili zdrowy tryb życia i nie wymagali od siebie niczego, co przekraczało-
by ludzkie możliwości. 

Współcześnie ludzie w dni wolne od pracy zazwyczaj przesuwają sobie porę 
kładzenia się do łóżka na późniejszą i później też wstają (fazy ich snu ulegają 
przesunięciu), co wcale nie znaczy, że są wypoczęci. U mnichów występuje sy-
tuacja odwrotna. Podczas gdy w ciągu tygodnia wstawali mniej więcej o tej sa-
mej godzinie (zależnie od pory roku), w niedzielę na wigilię budzili się trochę 
wcześniej, z uwagi na konieczność odmawiania bardziej uroczystego oficjum14. 
Śpiewali i odmawiali więcej psalmów i lekcji, a po błogosławieństwie opata od 
razu rozpoczynali jutrznię15. Oznacza to, że w Dzień Pański mnisi nie brali pod 
uwagę potrzeb swego organizmu, a wręcz przeciwnie; chcąc w większym stop-
niu oddać chwałę Bogu, nieraz sprzeciwiali się im.

Niedziela jest dniem wypoczynku i współcześnie większość ludzi dłużej po-
zostaje wtedy w łóżkach, przedłużając sobie sen lub wylegując się. Przeciwnie 
postępowali mnisi, zobowiązani do uczestnictwa we wcześniejszej służbie Bo-
żej, zmuszając się do większego wysiłku. Być może w ciągu dnia byli przez to 
bardziej zmęczeni, jednak przecież w Dzień Pański nie podejmowali ciężkich 
prac, zatem nie tracili zbyt wiele energii. Stąd też niewielki niedobór snu nie był 
przez nich aż tak bardzo odczuwany.

Niezależnie od pory letniej czy zimowej cenobici w niedzielę zachowywali 
taki sam porządek sprawowania wigilii. Jeśli zdarzyło się, że później wstali, z ko-
nieczności skracali lekcje lub responsoria. Oczywiście zawsze pilnowali się, aby 

14 S. Benedicti, Regula RB 11, 1, ŹrMon 40, s. 422.
15 Tamże, 11, 2–10. 
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nie zaspać. Były nawet wyznaczone osoby odpowiedzialne za pobudkę, które 
miały nie dopuścić do tego zaniedbania16.

Mnisi latami prowadzili sposób życia narzucony im przez Regułę i w ten spo-
sób nabierali pewnych przyzwyczajeń. Niektórzy mieli rzeczywiście chronotyp 
charakterystyczny dla ludzi wstających o wschodzie słońca lub nawet wcze-
śniej. Inni jednak byli zmuszeni przestawić swój biologiczny zegar, warunkujący 
ich rytm snu i czuwania. Przykładowo ci, którzy dopiero wstąpili do wspólnoty, 
mieli początkowo trudności ze zbyt wczesnym wstawaniem, ale w miarę upły-
wu czasu, kiedy w ciągu dnia zmuszeni byli podejmować spory wysiłek umy-
słowy czy fizyczny, zaczynali wieczorem odczuwać zmęczenie do tego stopnia, 
iż kładli się wcześniej spać. Po przespaniu 7 lub 8 godzin byli już na tyle wypo-
częci, że sami wcześniej wstawali. Oczywiście nadal mieli różne predyspozycje 
fizyczne, dlatego też wyznaczeni bracia dbali o to, aby wszyscy budzili się o od-
powiedniej godzinie – dawali słyszalny znak stanowiący pobudkę i wezwanie 
na wspólne oficjum. 

4. Atmosfera przy zasypianiu

4.1. Warunki wewnętrzne (psychiczne)
Cenobici starali się zapewnić sobie odpowiednie warunki psychiczne pod-

czas zasypiania i minimalizowali wszelkie negatywne odczucia, to znaczy uni-
kali sytuacji wywołujących stres, a tym samym zaburzających prawidłowy sen. 
Sypiali w jednej sali i dzięki temu czuli się bardziej pewni i spokojni, że nic niko-
mu nie grozi. Odczuwali też większy spokój duchowy, wiedząc, że znajdują się 
w gronie osób o podobnym usposobieniu. 

Mnisi, podobnie jak zwykli ludzie, borykali się z różnymi problemami emo-
cjonalnymi i mieli rozterki duchowe. Niekiedy nie umieli zapanować całkowicie 
nad swoimi uczuciami i ulegali słabościom swego ciała, co powodowało ich we-
wnętrzne wzburzenie, gniew, smutek lub nawet rozpacz. Zdawali sobie sprawę, 
że sami sobie z nimi nie poradzą, i zdawali się na pomoc innych braci, a zwłasz-
cza kierowników duchowych. Dbając o prawidłowy stan swojej psychiki oraz 
rozwój duchowy, zwierzali się ze swoich problemów, a raczej czynili odpowied-
nie wyznanie przed opatem lub starszymi mnichami, od których otrzymywali 
porady oraz zalecenia co do postępowania i zadośćuczynienia za grzechy. Moż-
na też przypuszczać, że bezpośrednio przed snem czynili rachunek sumienia 
z całego dnia. Uwalniając duszę od niepokoju, ułatwiali sobie zaśnięcie. 
16 Tamże, 11, 11–13: „Qui ordo vigiliarum omni tempore tam aestatis quam hiemis aequaliter in die 

dominico teneatur. Nisi forte – quod absit – tardius surgant: aliquid de lectionibus breviandum 
est, aut responsoriis. Quod tamen omnino caveatur ne proveniat. Quod si contigerit, digne inde 
satisfaciat Deo in oratorio per cuius evenerit neglectum”.
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4.2. Warunki zewnętrzne przy zasypianiu 
Członkowie zgromadzenia klasztornego zawsze starali się zapewnić sobie 

dobre warunki do spania, także fizyczne. Spali w oddzielnych łóżkach i mieli 
własną pościel składającą się z prześcieradła, koca i poduszki, a także siennika17, 
co świadczy o przestrzeganiu przez nich higieny osobistej.

Mnisi spali wszyscy w jednej większej sali lub w kilku mniejszych, miesz-
czących od dziesięciu do dwudziestu osób. W jednym pomieszczeniu z młod-
szymi mnichami spali także starsi, którzy ich nadzorowali18. Młodsi nie mieli 
łóżek ustawionych obok siebie, lecz rozdzielali ich starsi, by zapobiegać wszel-
kim sposobnościom do nieprzyzwoitych żartów czy próżnych rozmów19. W ten 
sposób młodsi członkowie zgromadzenia nie tracili na nie czasu i starali się od 
razu zasnąć. Przypuszczać można, że nie przychodziło im to z trudem, gdyż 
odczuwali zmęczenie po całym dniu pracy. Zresztą zobowiązani byli przecież 
do bardzo wczesnego wstawania i od razu po pobudce rozpoczynali aktywność 
umysłową lub fizyczną. Oznacza to, że ich rezerwy energetyczne szybciej się 
kończyły, stąd też szybciej odczuwali oni senność, a wieczorem przygotowali się 
już do należytej regeneracji organizmu. 

 W sypialni jednak nie było całkiem ciemno, lecz aż do samego rana paliła 
się jedna świeca20. Dzięki temu mnisi mogli się nawzajem widzieć i pilnować, 
czy ktoś nie zakłóca ciszy nocnej, zamiast odpoczywać. W zupełnym mroku 
niektórzy mogliby bowiem czuć się bezkarnie, beztrosko podejmując rozmowy 
i przeszkadzając innym. 

 Światło palące się przez całą noc mogło też odgrywać inną rolę. W zupełnej 
ciemności mnisi z pewnością zapadaliby w dłuższy i głębszy sen, a trzeba pamiętać, 
że zmuszali się do wewnętrznej czujności, którą światło mogło im ułatwić. Może też 
niektórzy bali się zupełnej ciemności, a przy świecy czuli się bezpieczniej.

 Mnisi na noc ubierali się tak, by z jednej strony nie odczuwać zbytniego 
dyskomfortu, ale z drugiej nie popaść w wygodę. Przepasywali się paskami lub 
sznurami, by długie szaty nie plątały się im w pościeli, lecz bardziej przylegały 
do ciała. Nie mogli mieć przy sobie żadnych przedmiotów niebezpiecznych dla 
zdrowia, a zwłaszcza noży, którymi mogliby się skaleczyć. Wiedzieli bowiem, 
że w czasie snu człowiek pozostaje na tyle nieświadomy, iż może niechcący zro-
bić sobie krzywdę21.
17 Tamże, 53, 15, ŹrMon 40, s. 478.
18 Tamże, 22, 1–3: „Singuli per singula lecta dormiant. Lectisternia pro modo conversationis secundum 

dispensationem abbatis sui accipiant. Si potest fieri omnes in uno loco dormiant; sin autem multitudo 
non sinit, deni aut viceni cum senioribus qui super eos solliciti sint pausent”.

19 Tamże, 22, 7: „Adulescentiores fratres iuxta se non habeant lectos, sed permixti cum senioribus”. 
20 Tamże, 22, 4: „Candela iugiter in eadem cella ardeat usque mane”. 
21 Tamże, 22, 5: „Vestiti dormiant et cincti cingellis aut funibus, ut cultellos suos ad latus suum non 

habeant dum dormiunt, ne forte per somnum vulnerent dormientem”. 
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5. Aktywność w ciągu dnia

5.1. Odmawianie modlitw
Cenobici zobowiązani byli do odprawienia oficjów w ciągu całej doby i w tym 

celu zbierali się na wspólne modlitwy: nocne wigilie, a za dnia na jutrznię, pry-
mę, tercję, sekstę, nonę, nieszpory i kompletę22. Istotne jest to, że w czasie śpie-
wania psalmów starali się zawsze zachowywać czujność wewnętrzną, to znaczy 
wykonywali oficjum rozumnie, angażując przy tym umysł23.

Oczywiście mieszkańcy cenobium nie mogli przez zbyt długi czas pozosta-
wać w stanie aktywności duchowej i psychicznej, bo to mogłoby się skończyć 
przemęczeniem. Dlatego też zazwyczaj modlili się krótko, a tylko pod wpływem 
natchnienia przedłużali oficjum24. Podobnie jak zwykli ludzie mieli oni przecież 
różne predyspozycje duchowe. Jednym wystarczała modlitwa odmawiana na 
głos w czasie wspólnego zebrania, a inni odczuwali potrzebę przebywania przy 
tym w samotności. Niektórzy więc, jeśli chcieli, po zakończeniu oficjum zosta-
wali dłużej w kościele, poświęcając się prywatnej modlitwie w ciszy25.

Istotne jest, że już w czasie wigilii (oficjów odprawianych nad ranem) mni-
si zobowiązani byli do wyraźnego śpiewania psalmów z antyfonami i responso-
riami26. Widać, że wkładali sporo wysiłku w to, by energicznie rozpocząć dzień. 
Z pewnością byli już wtedy w pełni świadomi, a po dobrze przespanej nocy za-
chowywali zdolność jasnego myślenia. 

Asceci mieszkający pod jednym dachem zawsze zmuszali się do wewnętrz-
nej czujności i kontrolowali siebie nawzajem, aby nikt nie spóźniał się na wspól-
ne oficja, i nawet umyślnie przedłużali w tym celu niektóre psalmy. Ci, którzy 
spełniali swoje duchowe obowiązki opieszale i niedbale, zajmowali ostatnie 
miejsca w chórze, ale stali tak, by pozostali bracia mogli ich obserwować. Za-
wsze dbano o to, aby spóźnialscy mnisi przebywali wewnątrz kościoła, aby sły-
szeć odmawiane głośno oficjum. Zdając sobie sprawę, że inni na nich patrzą, 
pokutnicy bardziej mobilizowali się do podejmowania zadośćuczynienia. Tym-
czasem stojący w miejscu zupełnie niewidocznym mogli odczuwać większe 
trudności ze zmuszaniem się do aktywności duchowej, ponieważ nie mieli żad-
22 Tamże, 16, 5: „Ergo his temporibus referamus laudes Creatori nostro super iudicia iustitiae suae, id est 

matutinis, prima, tertia, sexta, nona, vespera, completorios, et nocte surgamus ad confitendum ei”.
23 Tamże, 19, 4: „et iterum: Psallite sapienter”; 19, 7: „et sic stemus ad psallendum ut mens nostra 

concordet voci nostrae”.
24 Tamże, 20, 4: „Et ideo brevis debet esse et pura oratio, nisi forte ex affectu inspirationis divinae 

gratiae protendatur”.
25 Tamże, 52, 2–4: „Expleto opere Dei, omnes cum summo silentio exeant, et habeatur reverentia 

Deo, ut frater qui forte sibi peculiariter vult orare non impediatur alterius improbitate. Sed et si 
aliter vult sibi forte secretius orare, simpliciter intret et oret, non in clamosa voce, sed in lacrimis 
et intentione cordis”.

26 Tamże, 9, 1–7.
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nej zewnętrznej pobudki do tego wysiłku. Na zewnątrz oratorium łatwiej ule-
gali znużeniu i zasypiali lub też zapełniali sobie czas, zajmując się próżnymi 
plotkami lub niestosownymi rozmowami27. 

Podczas gdy spóźnianie się na nocne oficja można było jeszcze uznać za na-
turalne, spóźnianie się na dzienne modlitwy wydawało się już czymś niedo-
puszczalnym. Stąd też spóźnialscy nie mogli śpiewać psalmów wraz z innymi, 
dopóki nie dokonali zadośćuczynienia28.

Widać z tego, że w klasztorze zdarzali się dość powolni mnisi, którzy przycho-
dzili na wyznaczone godziny modlitw ze znacznym opóźnieniem. Niekoniecz-
nie wynikało to z lenistwa duchowego; być może ich chronotyp nie pozwalał 
im na ścisłe trzymanie się reguły, ponieważ w mniejszym stopniu potrafili oni 
zmusić się do wykonania przepisanych czynności w ustalonych godzinach. Nie-
mniej z pewnością stawali się bardziej energiczni w trochę późniejszych porach, 
kiedy mieli więcej sił. 

5.2. Naprzemienność pracy fizycznej i umysłowej 
uzależniona od pory roku 
W ciągu dnia mnisi zobowiązani byli do różnych zajęć, które jednak nie 

przeszkadzały im w modlitwie i rozmyślaniu o sprawach duchowych. Przykła-
dali się do swojej pracy, jednak nigdy nie stawiali jej wyżej od modlitwy. Nie 
narzucali sobie też zbyt dużo obowiązków, lecz wszystko czynili z umiarkowa-
niem, aby nie stracić sił, które użytkowali na sprawowanie służby Bożej. 

Wykonując różne czynności fizyczne, utrzymywali odpowiednią sprawność 
cielesną i zachowywali zdrowie. Bez pracy bowiem stawaliby się leniwi i nie-
zdolni nawet do podjęcia wysiłku umysłowego. Człowiek przecież jest istotą 
psychofizyczną i samopoczucie fizyczne wpływa także na rozwój jego życia psy-
chicznego i duchowego. Niemniej jednak niektórzy cenobici mogli za bardzo 
przyzwyczaić się do pracy wykonywanej z umiarkowanym wysiłkiem i w jed-
nostajny sposób. To doprowadziłoby ich do marazmu i znużenia. Wobec tego 
co jakiś czas odrywali się od zajęć, by skupić się w większym stopniu na służbie 
Bożej i rozmyślaniu. Od razu po usłyszeniu sygnału wzywającego do modlitwy 
porzucali swoje zajęcia i szybko udawali się na oficjum29. Oczywiście pośpiech 
ten nie wynikał z roztargnienia, lecz oznaczał natychmiastowe i energiczne roz-
poczęcie aktywności duchowej.
27 Tamże, 43, 4–9. 
28 Tamże, 43, 10–12: „Diurnis autem horis, qui ad opus Dei post versum et gloriam primi psalmi qui 

post versum dicitur non occurrerit, lege qua supra diximus in ultimo stent, nec praesumant sociari 
choro psallentium usque ad satisfactionem, nisi forte abbas licentiam dederit remissione sua, ita 
tamen ut satisfaciat reus ex hoc”.

29 Tamże, 43, 1: „Ad horam divini officii, mox auditus fuerit signus, relictis omnibus quaelibet fuerint 
in manibus, summa cum festinatione curratur”.
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Mnisi nie mieli wolnego czasu i zawsze pozostawali czymś zajęci, uważając 
lenistwo za niebezpieczne dla rozwoju duchowego. Dlatego też naprzemien-
nie podejmowali bądź to aktywność fizyczną (pracę ręczną), bądź umysłową 
(duchową lekturę)30.

W okresie letnim, trwającym od Wielkanocy do 1 października, mnisi zo-
bowiązani byli do wykonywania pilnych prac już od samego rana, czyli od 
pierwszej godziny dnia aż do czwartej (czyli mniej więcej do dziesiątej rano 
według naszej rachuby)31. O tej porze roku mieli oni więcej energii o poran-
ku. Kiedy wcześniej robiło się jasno, byli bardziej skłonni do podjęcia wysiłku 
fizycznego, a w mniejszym stopniu mogli się skupić na modlitwie. Z pewno-
ścią związane to było z faktem, że jasność ich za bardzo rozpraszała, a pod 
wpływem światła słonecznego nabierali energii do pracy.

Od czwartej godziny dnia aż do południa, kiedy słońce znajdowało się 
w zenicie i coraz bardziej grzało, mnisi nie podejmowali żadnych fizycznych 
czynności. Upał utrudniał im pracę, dlatego też aż do seksty poświęcali czas 
na czytanie, a więc aktywność umysłową. O szóstej godzinie dnia zasiadali 
natomiast do wspólnego posiłku, a po jego zakończeniu kładli się na łóżkach 
i urządzali sjestę w całkowitej ciszy. Niektórzy odczuwali potrzebę całkowite-
go odpoczynku i nie aktywizowali się w żaden sposób. Inni, jeśli mieli ocho-
tę, poświęcali czas na pracę duchową, to znaczy oddawali się lekturze, tyle że 
czytali cicho, aby innym nie zakłócać spokoju32. 

Ogólnie w okresie letnim członkowie zgromadzenia klasztornego nonę 
odprawiali nieco wcześniej, bo około wpół do dziewiątej, by wcześniej zabrać 
się do pracy, jaka im jeszcze pozostała do zrobienia w ciągu dnia; pracowali aż 
do nieszporów33. Wynika z tego, że późnym popołudniem, kiedy słońce chy-
liło się ku zachodowi, mnisi znów nabierali energii do aktywności fizycznej.

Natomiast w okresie zimowym, trwającym od 1 października do początku 
Wielkiego Postu, kolejność czynności ulegała odwróceniu, co wynikało z fak-
tu, że dzień był krótki, a rano panowała jeszcze ciemność. To wpływało na 
samopoczucie mnichów, którzy nie odczuwali chęci do rozpoczęcia pracy, 
a raczej byli wtedy zaspani i odczuwali osłabienie. Przejawiali więc bardziej 
skłonność do wysiłku umysłowego i dlatego przez pierwsze dwie godziny dnia 

30 Tamże, 48, 1: „Otiositas inimica est animae, et ideo certis temporibus occupari debent fratres in 
labore manuum, certis iterum horis in lectione divina”. 

31 Tamże, 8, 3: „Id est ut a Pascha usque kalendas Octobres a mane exeuntes a prima usque hora paene 
quarta laborent quod necessarium fuerit”.

32 Tamże, 48, 4–5: „Ab hora autem quarta usque hora qua sextam agent lectioni vacent; post sextam 
autem surgentes a mensa pausent in lecta sua cum omni silentio, aut forte qui voluerit legere sibi 
sic legat ut alium non inquietet”.

33 Tamże, 48, 6: „Et agatur nona temperius mediante octava hora, et iterum quod faciendum est 
operentur usque ad vesperam”.
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poświęcali się duchowej lekturze34. Widać najpierw zmuszali do aktywności 
swój umysł i powoli nabierali potrzebnej energii, którą następnie zużywali 
w ciągu dnia. Wcześniej jednak odprawiali tercję, bo już po drugiej godzinie 
dnia, jak tylko zrobiło się jasno, podejmowali prace, które wykonywali nie-
przerwanie aż do nony. O tej przypominał im odpowiedni sygnał, a wówczas 
przerywali swoje zajęcia i udawali się na oficjum. Po ostatnim posiłku w cią-
gu dnia zajmowali się już tylko lekturą lub modlitwą, nie przemęczając się fi-
zycznie35. Zdawali sobie bowiem sprawę, że zbyt wielkie pobudzenie mogłoby 
utrudnić im potem zaśnięcie w nocy.

Istotne jest, iż cenobici pracujący daleko od kościoła po usłyszeniu sygnału 
wzywającego na oficjum z pewnością nie zdążyliby na wspólne modlitwy. Dla-
tego też gdy przypadała określona pora, natychmiast przerywali swoje zajęcia 
i modlili się w tym samym miejscu, w którym wykonywali oni swoje obowiąz-
ki36. Oznacza to, że nie marnowali niepotrzebnie czasu na dojście do oddalo-
nego miejsca. Takie bieganie i częste przemieszczanie się w obrębie klasztoru 
źle wpływało na życie duchowe i powodowało niepotrzebne zużywanie ener-
gii. Gdyby mieszkańcy cenobium często zmieniali miejsce pobytu, musieli-
by wcześniej kończyć pracę, a i tak nie uniknęliby spóźniania się na modlitwy 
i przychodziliby na nie zmęczeni. Nie mogliby się w spokoju modlić, gdyby 
pod wpływem zbytniego pobudzenia fizycznego za bardzo się rozkojarzyli, 
a przecież do modlitwy musieli przystępować po wcześniejszym uspokojeniu 
ducha. Pod tym względem cenobici wykazywali ekonomiczne i praktyczne 
podejście, nie skracali więc ani czasu pracy, ani modlitwy, to znaczy nie bu-
rzyli dziennego rytmu życia w klasztorze.

5.3. Intensywność aktywności umysłowej uzależniona 
od pory dnia i roku 
Praca umysłowa mnichów polegała przede wszystkim na czytaniu i słu-

chaniu Pisma Świętego37. Trzeba jednak podkreślić, że ta aktywność zmienia-
ła się w ciągu dnia, to znaczy rano była intensywniejsza niż w późniejszych 
godzinach. Właśnie rano mnisi mogli czytać różne teksty ze Starego i Nowe-

34 Tamże, 48, 10: „A kalendas autem Octobres usque caput quadragesimae, usque in hora secunda 
plena lectioni vacant”.

35 Tamże, 48, 11–13: „Hora secunda agatur tertia, et usque nona omnes in opus suum laborent quod 
eis iniungitur; facto autem primo signo nonae horae, deiungant ab opera sua singuli et sint parati 
dum secundum signum pulsaverit. Post refectionem autem vacent lectionibus suis aut psalmis”.

36 Tamże, 50, 1–2: „Fratres qui omnino longe sunt in labore et non possunt occurrere hora competenti 
ad oratorium et abbas hoc perpendet, quia ita est”.

37 Tamże, 38, 1: „Mensis fratrum lectio deesse non debet, nec fortuito casu qui arripuerit codicem 
legere ibi, sed lecturus tota hebdomada dominica ingrediatur”.
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go Testamentu, a także objaśnienia do nich napisane przez ojców Kościoła38. 
O wczesnej porze cenobici mieli większą zdolność do pojmowania i analizo-
wania trudnych kwestii, starali się więc nie marnować tego czasu i zmuszali 
się do intensywnego wysiłku umysłowego. Wieczorem bowiem odczuwali już 
wyczerpanie nie tylko ciała, ale także umysłu, niezdolnego do przyswajania 
nowych informacji. Ponadto wieczorem świadomie uspokajali się wewnętrz-
nie i w tym celu powstrzymywali się nawet od rozmów. Po odprawieniu nie-
szporów zasiadali do czytania Rozmów autorstwa Jana Kasjana lub Żywotów 
Ojców, albo też czegoś, co by ich zbudowało duchowo. Widać, że oddawali się 
wtedy raczej lekkiej lekturze, bo nie byli już w stanie zmusić się do większego 
skupienia. Ograniczali się także do przeczytania tylko czterech czy pięciu kar-
tek i w ten sposób nie obciążali na noc pamięci39. 

5.4. Aktywność umysłowa w dni świąteczne 
Istniały jednak okresy w ciągu roku, w których cenobici w większym stop-

niu przykładali się do duchowej lektury. W czasie Wielkiego Postu już od sa-
mego rana zasiadali do czytania i poświęcali się mu aż do trzeciej godziny 
dnia, czyli mniej więcej do dziewiątej rano. Oznacza to, że pracę zaczynali 
później i kończyli ją o dziesiątej godzinie dnia, czyli mniej więcej o szesna-
stej40. W porze przeznaczonej na czytanie mnisi nie mogli ulegać lenistwu lub 
też aktywizować się w inny sposób, np. poprzez próżną mowę41. W ciągu ty-
godnia asceci więcej czasu przeznaczali na lekturę w niedzielę, a ci, którzy nie 
mogli lub nie chcieli zmobilizować się do rozważania duchowych tekstów, po-
dejmowali odpowiednią pracę, tak aby zająć czymś ręce42. Było to o tyle istot-
ne, że w jakimś stopniu pobudzali oni organizm do nieustannego działania.

Z powyższego wynika, że asceci w klasztorze przez cały dzień podejmo-
wali różne czynności, które jednak co parę godzin zmieniali, by pobudzać się 
do aktywności w inny sposób. Zawsze zresztą przebywali w gronie współbra-
ci, dzięki czemu łatwiej im było wykonywać wszelkie obowiązki, niezależnie 
od ich rodzaju, ponieważ towarzystwo innych pozwalało im zachować rytm 
pracy i modlitwy.

38 Tamże, 48, 10. 
39 Tamże, 42, 1–7. 
40 Tamże, 49, 14. 
41 Tamże, 48, 17–18.
42 Tamże, 48, 22 –23.
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6. Chronobiologia rytmu dobowego

Aby zachować prawidłowy rytm czuwania i snu podczas doby, należy ją po-
dzielić na trzy okresy trwające po 8 godzin. Zgodnie z zasadą chronobiologii 
w tych krótkich okresach należy podejmować określoną aktywność duchową, 
psychiczną czy fizyczną, lub poświęcić czas na odpoczynek. Istotny jest fakt, 
że tylko w określonych porach w ciągu doby można dobrze wykonać pewne 
czynności, natomiast w innych ich wykonanie jest niewskazane, a nawet szko-
dliwe dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. 

Zazwyczaj okres trwający od 3 nad ranem do 11 rano uznaje się za czas od-
powiedni przede wszystkim na aktywność wewnętrzną, tzn. duchową. Czło-
wiek powinien wtedy w spokoju przygotować się do rozpoczynającego się 
dnia. Pora ta jest również najbardziej korzystna do pracy intelektualnej i du-
chowej. Umysł ludzki zachowuje po przespanej nocy świeżość, dzięki czemu 
może łatwiej przyswajać nowe informacje.

Również cenobici już bardzo wcześnie nad ranem, kiedy panował jeszcze 
mrok, zaczynali aktywność duchową, uczestnicząc w nocnych oficjach wigilii, 
a następnie jutrzni. Nie modlili się jednak w samotności, lecz musieli otworzyć 
się na bodźce płynące z otoczenia, np. śpiew. Po rannej pobudce od razu po-
winni wykazać jasność myśli, która była niezbędna do czytania bądź słuchania 
lekcji z Pisma Świętego. Ponieważ o tych wczesnych godzinach ich umysły były 
najbardziej zdolne do przyswajania wiedzy, można przypuszczać, że czytali 
wtedy trudniejsze teksty oraz objaśnienia teologiczne do nich. Nie oznacza to 
jednak, że całe godziny poranne i przedpołudniowe mnisi spędzali nad psał-
terzem, lekturą czy też oddając się wyłącznie rozmyślaniu. Owszem, o tej po-
rze taka aktywność wewnętrzna była najbardziej skuteczna, niemniej jednak 
nie można zapominać, że mnisi musieli także dbać o zaspokojenie swoich po-
trzeb i  utrzymanie klasztoru. Rano zajmowali się więc również pracą fizyczną 
i wypełniali najpilniejsze obowiązki. Z drugiej strony, jednostajna i miarowa 
praca nie burzyła ich wewnętrznego spokoju ani nie absorbowała cenobitów 
całkowicie, lecz podczas jej wykonywania rozważali wcześniej przeczytane 
teksty i powtarzali je sobie w myślach. Pobudzenie się przez aktywność fizyczną 
mogli też traktować jako formę mobilizacji duchowej. Z tego wynika, że pierw-
szą połowę dnia cenobici wykorzystywali na spełnianie obowiązków ducho-
wych w odpowiedni sposób, nie zaniedbując równocześnie spraw doczesnych. 

Czas trwający od godziny 11 przed południem aż do wieczora, czyli do 19, 
zazwyczaj przeznaczany jest na aktywność zewnętrzną. Oznacza to, że czło-
wiek powinien wówczas zająć się pracą fizyczną lub realizacją swoich pasji.
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Jeśli chodzi o cenobitów, to właściwie przez cały dzień aż do zachodu 
słońca zajmowali się oni pracą; nigdy nie byli bezczynni i ciągle pozostawali 
w gotowości do działania. Trudno ustalić, czy mieli oni swoje pasje i jakieś 
indywidualne zainteresowania. Wiadomo ogólnie, że wyrzekali się oni swo-
jej woli i zajmowali się tym, co im odgórnie nakazano. Niemniej jednak opat 
obserwował naturalne predyspozycje mnichów i nie przydzielał braciom ni-
czego, co przekraczałoby ich możliwości. Stąd też w zależności od umie-
jętności niektórzy cenobici wykonywali różne wyroby w warsztatach, inni 
pracowali w polu, jeszcze inni dyżurowali w kuchni. Oczywiście, nikt nie 
mógł przeceniać swojej pracy ani okazywać zarozumiałości z powodu po-
siadanych zdolności. Każdy traktował ją raczej jako służbę wobec bliźniego. 
Podkreślić należy, że w drugiej połowie dnia, a zwłaszcza późnym popołu-
dniem, prace wcale nie musiały należeć do ciężkich, tym bardziej że w miarę 
upływu czasu cenobici tracili naturalne siły. W okresie letnich upałów nawet 
już w porze seksty mnisi zwalniali tempo i bardziej skłonni byli odpoczywać 
przy lekturze, a nawet oddawali się drzemce. Intuicyjnie stosowali oni zasady 
chronobiologii, jednak zawsze pierwszeństwo miała dla nich Reguła zakon-
na i postępowali zgodnie z jej przepisami, nawet jeśli nie pokrywały się one 
z ich biologicznym zegarem.

W porze wieczornej i nocnej, trwającej od 19 do 3 nad ranem, człowiek za-
zwyczaj odpoczywa i nie podejmuje znacznego wysiłku ani umysłowego, ani 
fizycznego. Śpiąc w tym czasie, w największym stopniu regeneruje siły i po-
prawia stan zdrowia.

Mnisi wieczorem starali się zachować ciszę, nie prowadzili żadnych roz-
mów ani nie załatwiali żadnych spraw, które musiały czekać do następnego 
dnia. Oczyszczali duszę, to znaczy uspokajali psychikę, czyniąc bilans minio-
nego dnia. Stąd pierwsi organizatorzy życia klasztornego wprowadzali zasadę 
zachowywania ciszy nocnej zaczynającej się już od 19. Cenobici nie zmuszali 
się już wtedy do żadnej aktywności, a od ok. 21 zachowywali bezwzględną ci-
szę, co ułatwiało im natychmiastowe zasypianie. Nawet jeśli spali do 3 czy 4 
nad ranem, to i tak ich sen pozostawał najzdrowszy, gdyż odpoczywali w naj-
bardziej korzystnej porze nocy. Pomimo że tak wcześnie wstawali, czuli się 
wypoczęci i nie sprawiała im trudności gwałtowna pobudka.

Współczesny człowiek rzadko przesypia 8 godzin w ciągu doby, a nawet 
jeśli to robi, to nie we właściwych godzinach. A przecież sen od 19 do 3 nad 
ranem jest najbardziej odpowiedni dla organizmu i w największym stopniu 
zapewnia mu regenerację. Tymczasem spanie w ciągu pozostałych 16 godzin 
nie przyczynia się do poprawy stanu zdrowia i utrzymania odpowiedniego 
poziomu energii niezbędnej do dobrego funkcjonowania. 
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Mnisi byli tego świadomi, gdyż skupiając się na swoim życiu duchowym, 
wyciszali się, a dzięki temu łatwiej umieli rozpoznać potrzeby swego ciała. 
Zdawali się na intuicję, ale trzeba przyznać, że postępowali w bardzo racjo-
nalny sposób. 

Podsumowanie

Mnisi przestrzegający Reguły Benedykta z Nursji dobrze orientowali się 
w czasie i wiedzieli, która jest godzina, przede wszystkim dzięki bodźcom ze-
wnętrznym i mobilizacji ze strony innych braci. Umieli obserwować przyro-
dę, zwracali uwagę na kąt padania światła słonecznego i dzięki temu potrafili 
określić, ile czasu upłynęło. Harmonogram życia klasztoru był ustalany w taki 
sposób, aby jak najlepiej współgrał z biologicznym zegarem i nie był sprzeczny 
z ludzkimi możliwościami. Jeśli mnisi odczuwali zmęczenie przy pracy fizy- 
cznej, to traktowali to jak informację od swego organizmu i przerywali ją, a za-
czynali pracę umysłową. Kiedy zaś odczuwali ociężałość umysłową, wyłączali 
świadomość, lecz zajmowali czymś ręce, tak aby nie zostawać całkowicie 
bezczynnymi. Widać więc, że zakonodawca rozsądnie ustalił godziny prze-
znaczone na pracę i modlitwę, tak aby zgadzało się to z predyspozycjami or-
ganizmu ludzkiego.

Ogólnie rozkład snu i czuwania mnichów uzależniony był od rytmu dobo-
wego, czyli naprzemiennego następowania po sobie dnia i nocy. Mnisi uda-
wali się na nocny spoczynek, kiedy panowała ciemność, natomiast pracowali 
za dnia, przy świetle naturalnym. Dzięki temu nie czynili niczego, co byłoby 
sprzeczne z naturalnymi możliwościami człowieka, i zapewnili sobie zdro-
wie ciała oraz umysłu. Nic nie wywoływało w nich irytacji ani nie wzburzało 
ich wewnętrznie, ponieważ każda czynność ustalana była przy uwzględnie-
niu biologicznych rytmów organizmu ludzkiego. Pozwalało to na podjęcie 
spokojnej modlitwy i wpływało pozytywnie na rozwój ich życia duchowego.

Pisząc swoją Regułę, Benedykt z Nursji w jakimś zakresie wykazał znajo-
mość zasad chronobiologii, czyli nauki zajmującej się biologicznymi rytma-
mi istniejącymi w organizmach żywych. Oczywiście, nie mógł sobie jednak 
pozwolić na to, aby dla każdego indywidualnie ustalać różne godziny prze-
znaczone na modlitwę, pracę i sen, bo to wprowadzało nieład i burzyło od-
górnie ustalony harmonogram. Gdyby każdy robił, co chciał, i to jeszcze 
o różnych porach, wywoływałoby to niepokój i roztargnienie wielu mnichów, 
dla których spokój wewnętrzny był przecież najważniejszy. Dlatego wszyscy 
członkowie zgromadzenia musieli żyć jednym duchem i podporządkowywali 
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się odgórnym regulacjom, nawet jeśli nie do końca zgadzały się one z ich  
fizjologicznym rytmem. Widać, że cenobici w pierwszym rzędzie starali się 
przestrzegać reguły zakonnej, a dopiero w dalszej kolejności brali pod uwagę 
zaspokajanie swoich naturalnych potrzeb. 
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Summary

Rhythm of sleep and wakefulness and its impact on physical 
activity and mental and spiritual life cenobites under 

Rule of Benedict of Nursia

The article describes the rhythm of sleep and wakefulness cenobites abiding 
rule of Benedict of Nursia (d. 547). The activity day and night rest were depen-
dent on the circadian rhythm, the succession of night and day. Monks on the 
basis of the monastic rule all activities performed within the specified time. This 
allows uniform and led a quiet existence, which was not contrary to the natural 
human capabilities. The monks appreciated the importance of sleep, which de-
voted eight hours a day. Rest in order to regenerate their forces needed to opera-
te them. However, do not sleep too deeply, but have always been ready to rise to 
the prayers. Throughout the day ascetics or alternately undertook physical acti-
vity and mental or spiritual. In this way, avoid fatigue and laziness, but could still 
mobilize for action. Leading a regular life, they have a healthy body and soul.

Olga Cyrek – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, pracu-
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wania badawcze: patrystyka, monastycyzm starożytny i średniowieczny, hi-
storia Kościoła od starożytności do nowożytności, ikonografia bizantyjska.
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Wstęp

 Polityka prorodzinna stanowi odrębny system, którego zadaniem jest two-
rzenie teoretycznej podstawy kompleksowych działań państwa na rzecz ro-
dziny. Jest ona ukierunkowana na ochronę oraz promocję interesów rodziny 
i jej członków. Jeżeli efektem tej ochrony jest stwarzanie warunków prawidło-
wej realizacji funkcji rodziny, a przez to prawidłowego funkcjonowania całe-
go społeczeństwa, staje się ona prospołeczna. Istotne jest również wyznaczenie 
wyraźnych granic między polityką rodzinną i społeczną, które często się zacie-
rają. Polityka rodzinna skierowana jest do wszystkich rodzin bez wyjątku.

 Współczesna rodzina boryka się z wieloma problemami i zagrożeniami. 
Spełnianie przez nią wszystkich właściwych jej funkcji społecznych jest uwa-
runkowane różnymi czynnikami, które w znacznym stopniu wpływają na eg-
zystowanie rodziny w społeczeństwie. W związku z tym bardzo ważne jest jej 
wspieranie zarówno przez państwo, Kościół, jak i inne instytucje, których celem 
jest dobro rodziny1.

 Polityka państwa wobec rodziny zaliczana jest przez Konstytucję2 do naj-
ważniejszych interesów realizowanych przez państwo, które ma obowiązek ją 
prowadzić oraz finansować. Jego zadania wobec najmniejszej jednostki spo-
łecznej wykonywane są przez organy centralne, terenowe oraz samorządowe3. 

1 B. Krajewska, Instytucje wsparcia dziecka i rodziny, Kraków 2009, s. 9.
2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, rozdział I, art. 18.
3 M. Szyszka, Polityka rodzinna w Polsce 1990–2004, Lublin 2008, s. 50.
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Polityka wobec rodziny jest koniecznością do wytyczania celów oraz długofa-
lowego wdrażania instrumentów. Patrząc na obecną sytuację polskich rodzin, 
należy stwierdzić, że jeszcze wiele kwestii związanych z pomocą im domaga 
się dopracowania. Polityka prorodzinna jest wyjątkowa, ponieważ zakłada cały 
szereg działań, które wymagają nie tylko szeroko rozumianej diagnozy oraz re-
cept, ale przede wszystkim wielkiej cierpliwości. Jest to proces bardzo trudny 
i skomplikowany, a realizowane przez państwo zadania nie zawsze wystarcza-
ją. Bardzo rzadko politykom w czteroletnim cyklu wyborczym udaje się osią-
gnąć wyznaczone przez siebie cele mające poprawić sytuację polskiej rodziny4. 

 Okres transformacji ustrojowej spowodował wiele zmian nie tylko w ży-
ciu rodziny, ale również całego społeczeństwa. Nowa sytuacja przyniosła pew-
ną nadzieję na „lepsze jutro” nie tylko dla najmniejszej jednostki społecznej, ale 
i całego państwa. Rzeczywistość społeczna pokazała wyraźnie, jak wiele istnie-
je barier i trudności, z jakimi boryka się polska rodzina. Jednym z największych 
problemów państwa jest niedostatecznie funkcjonująca polityka prorodzinna. 
Pomoc dziecku, a tym samym rodzinie powinna stać się jego priorytetem na 
najbliższe lata. Winny w niej aktywnie uczestniczyć władze na szczeblu zarów-
no rządowym, jak i samorządowym, ale również Kościół katolicki oraz inne or-
ganizacje, których celem jest uzdrowienie społeczeństwa5.

 1. Instytucje państwowe i samorządowe

 Zadaniem państwa jest takie wspieranie obywateli, aby mogły zostać usu-
nięte wszelkie bariery, które nawet w najmniejszym stopniu utrudniały podję-
cie decyzji o posiadaniu dziecka. Powinno również stwarzać takie warunki, aby 
obywatele czuli się do tego zachęceni. Wszystko po to, aby w pełni zapewnić 
kontynuację wartości oraz idei kultywowanych przez naród. Odpowiednia po-
lityka państwa daje nam szansę na fizyczne przeżycie i trwanie6.

 Państwo niedostatecznie wspiera polską rodzinę, a wręcz utrudnia decyzję 
o jej poszerzeniu. Paradoks polega na tym, iż Polacy deklarują chęć posiadania 
licznego potomstwa. Istnieją zatem bariery, które ją skutecznie blokują7.

 Wydatki przeznaczone na rodzinę w Polsce należą do najniższych w Euro-
pie. Sytuacja ta jest skutkiem polityki prowadzonej w latach 80. i na początku lat 
90., kiedy rozbudowano znacznie system wcześniejszych emerytur. W związku 

4 25 lat Karty praw rodziny – aktualność i wartość przesłania, red. W. Wieczorek, M. Brzeziński, Lublin 
2008, s. 64–65.

5 I. Borysiuk, Lokalny system pomocy dziecku i jego rodzinie, w: Dziecko w lokalnym systemie pomocy 
społecznej, red. S. Czarnecka, Częstochowa 2002–2003, s. 47.

6 25 lat Karty praw rodziny…, dz. cyt., s. 64–65.
7 Tamże. 
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z tym mocno ograniczono wydatki, przede wszystkim na świadczenia rodzinne. 
W tym okresie wprowadzono próg dochodowy, brany pod uwagę przy świad-
czeniach rodzinnych, oraz ograniczono długość urlopów macierzyńskich8. 

 Obecnie wydatki na politykę rodzinną w Polsce wynoszą około 0,9% PKB 
i stanowią 2,1% budżetu. Polityka rodzinna powinna być kierowana do tych, któ-
rzy wyrażają chęć posiadania dzieci, jednakże nie decydują się na nie ze wzglę-
du na istniejące bariery, szczególnie natury ekonomicznej. Bardzo ważne jest 
również takie kształtowanie polityki, aby umożliwiać godzenie życia zawodo-
wego z obowiązkami rodzinnymi, a tym samym wspierać finansowo rodziny9.

 Należy pamiętać, iż państwo może również prowadzić politykę wspiera-
nia polskich rodzin nie tylko w wymiarze materialnym. Bardzo istotna jest sze-
roko rozumiana pomoc w postaci rodzinnych kampanii społecznych, polityka 
dobrych wzorów, tworzenie ustawodawstwa przyjaznego dla rodziny czy doce-
nianie i wspieranie roli rodzica10.

 Najważniejszym podmiotem zajmującym się realizacją polityki prorodzinnej 
jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej11. Składa się ono z kilku komórek, 
które poruszają kwestie zabezpieczenia społecznego, pracy oraz spraw rodziny. 
Sekcja praca zajmuje się m.in. problemem zatrudnienia, warunkami pracy, bez-
robociem. Sekcja zabezpieczenie społeczne ma na uwadze przede wszystkim 
ubezpieczenia społeczne, pomoc społeczną, świadczenia socjalne czy też prze-
ciwdziałanie patologiom. Wyodrębniony został również specjalny dział rodzina, 
który zajmuje się takimi zagadnieniami, jak analiza uwarunkowań demograficz-
nych, ochrona i wspieranie rodzin czy też ochrona praw dziecka oraz kwestia 
opieki zastępczej nad nim12. Departament świadczeń rodzinnych obejmuje ini-
cjowanie i przygotowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących po-
lityki prorodzinnej. Zajmuje się on również szeroko rozumianą problematyką 
związaną z inwalidami wojennymi i wojskowymi czy też ofiarami wojny. Bardzo 
istotnym celem jest także przygotowanie koncepcji rozwiązań instytucjonalnych 
oraz organizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, czy też dokonywanie 
analiz. Celem jest również prowadzenie szeroko rozumianych przedsięwzięć ma-
jących na celu poprawę warunków bytowych, społecznych czy kulturowych13.

8 Tamże, s. 69.
9 Tamże, s. 70.
10 Tamże, s. 70–71. 
11 Powstało ono na skutek włączenia do Ministerstwa Polityki Społecznej komórek zajmujących się 

zagadnieniami pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej funkcjonuje od 31 października 
2005 roku; http://www.mpips.gov.pl/ministerstwo/ (dostęp: 2 maja 2012). 

12 Tamże.
13 Tamże.
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Kolejną instytucją, która zajmuje się wspieraniem rodziny, jest Ministerstwo 
Edukacji Narodowej14. Spoczywa na nim obowiązek realizacji prawa do nauki, 
szeroko pojętego wspierania rodziny w wychowaniu i opiece nad dziećmi czy 
też pomocy niepełnosprawnym w edukacji15. 

Nad stanem zdrowia polskich rodzin czuwa Ministerstwo Zdrowia16. Zada-
nia realizuje za pomocą różnorodnych świadczeń zdrowotnych i macierzyń-
skich, zajmuje się również szeroko pojętą profilaktyką, diagnostyką, leczeniem 
oraz rehabilitacją17. Od 1999 roku przy Ministerstwie Zdrowia działa Krajowy 
Zespół Promocji Naturalnego Planowania Rodziny18.

Istotną jednostką, która działa na rzecz rodziny, są powiatowe centra po-
mocy rodzinie. Zajmują się one realizowaniem zadań własnych oraz zleconych. 
Zobligowane są do tworzenia powiatowej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych, z jakimi borykają się rodziny. W placówkach tego typu możliwe 
jest również uzyskanie wsparcia finansowego19. Główne zadania realizowane 
przez powiatowe centrum pomocy rodzinie reguluje ustawa z 12 marca 2004 
roku o pomocy społecznej20. Do najważniejszych jego zadań należą: opraco-
wanie oraz realizacja strategii rozwiązywania problemów, tworzenie specjali-
stycznego poradnictwa, tworzenie opieki w rodzinach zastępczych oraz wiele 
innych21. Istotną rolą powiatowego centrum pomocy rodzinie jest szkolenie 
kadr pomocy społecznej z terenu całego powiatu. Placówka realizuje również 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Ich celem jest troska o rehabili-
tację, likwidowanie barier, które utrudniają takim osobom swobodne funkcjo-
nowanie w społeczeństwie22. Władze powiatowe mają możliwość utworzenia 
stanowiska Powiatowego Pełnomocnika ds. Rodziny, którego zadaniem jest 
wzmocnienie prorodzinnych funkcji wykonawczych23.

14 Ministerstwo Edukacji Narodowej, http://www.men.gov.pl/ (dostęp: 2 maja 2012).
15 M. Szyszka, Polityka rodzinna…, dz. cyt., s. 51.
16 Ministerstwo Zdrowia, http://www.mz.gov.pl/ (dostęp: 2 maja 2012).
17 M. Szyszka, Polityka rodzinna…, dz. cyt., s. 51.
18 W ramach projektu realizowane są kursy dotyczące naturalnego planowania rodziny, różne szkolenia, 

zamieszczane są teksty poruszające tę problematykę, w przyszłości ma również powstać infolinia, 
gdzie będzie można uzyskać anonimowo informacje dotyczące naturalnego rozpoznawania 
płodności; Krajowy Zespół Promocji Naturalnego Planowania Rodziny, http://www.iap.pl/index.
html?id=22614&site_id=45697 (dostęp: 2 maja 2012).

19 M. Szyszka, Polityka rodzinna…, dz. cyt., s. 51.
20 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, isap.sejm.gov.pl/Download?id= WDU 

20040640593&type=3 (dostęp: 2 maja 2012).
21 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, powiat lubelski, http://www.pcpr.info/zadania_pcpr (dostęp: 

2 maja 2012).
22 B. Krajewska, Instytucje…, dz. cyt., s. 92–93.
23 K. Kapera, Polityka prorodzinna w samorządzie lokalnym, w: Polityka rodzinna samorządu terytorialnego. 

Wybór materiałów z konferencji zorganizowanych w latach 1994–1999 w Częstochowie, Częstochowa 
1999, s. 177.



541Varia

W związku z transformacją ustrojową znacznie wzrósł zakres wspierania ro-
dziny na szczeblu lokalnym. To właśnie na tym poziomie uwidacznia się więk-
szość problemów, z jakimi się ona boryka. Dlatego też na organy administracji 
samorządowej nakładane są nowe zadania i cele w zakresie wspierania rodziny 
we wszystkich aspektach24.

Bardzo ważnym organem RP jest Rzecznik Praw Dziecka, powoływany przez 
Sejm za zgodą Senatu na pięć lat. W Polsce działa wiele instytucji zajmujących 
się dzieckiem i rodziną, bardzo często jednak ich aktywność skupia się tylko 
na jednym obszarze. Dlatego zaistniała potrzeba powołania Rzecznika Praw 
Dziecka, którego zadaniem jest stać na straży jego praw określonych w aktach 
prawnych, jak również zawsze kierować się dobrem dziecka, dla którego najlep-
szym środowiskiem rozwojowym jest właśnie rodzina. Działania podejmowane 
przez Rzecznika Praw Dziecka mają zatem charakter ochronny dla wszystkich 
praw ze szczególnym uwzględnieniem prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa 
do godnych warunków socjalnych czy też prawa do wychowania w rodzinie25.

Ważna jest także decentralizacja, czyli proces, w którym wszelka pomoc or-
ganów państwowych przenoszona jest z urzędu centralnego na lokalne władze 
administracji, będące bliżej problemów zwykłych ludzi26. To właśnie wspól-
nota samorządowa jest ogniwem, które pomaga dotrzeć z pomocą do każdej 
polskiej rodziny. W ramach gminy czy powiatu mogą być tworzone bardziej 
korzystne prawa. Celem wspólnoty samorządowej jest tworzenie optymalnych 
warunków egzystowania rodziny. Rozwiązania prorodzinne powinny być za-
sadne i uwzględniać aktualną sytuację chociażby demograficzno-ekonomiczną 
państwa27. Ważne jest również odstępowanie od zasady opiekuńczości na rzecz 
pomocniczości. Wszelkie działania podejmowane przez samorząd terytorialny 
powinny być długofalowe oraz kompleksowe28. Działaniom nakierowanym na 
zmianę ustawodawstwa powinna przyświecać myśl, iż rodzina zasługuje na ak-
ceptację oraz szeroko rozumiany szacunek ze strony społeczeństwa. 

 Najważniejszymi komórkami samorządowymi działającymi na rzecz rodzi-
ny są komisje ds. rodziny i polityki społecznej. Mają one kompetencje na wzór 
komisji w Sejmie i Senacie RP, a ich zadaniem jest m.in. opracowanie projektu 
„Polityki prorodzinnej gminy/powiatu”. Komisje pełnią również funkcję opinio-

24 M. Szyszka, Polityka rodzinna…, dz. cyt., s. 51.
25 B. Krajewska, Instytucje…, dz. cyt., s. 104–105.
26 Proces decentralizacji w Polsce został zapoczątkowany po 1989 roku. W wyniku reformy 

administracyjnej stworzono podstawy regionalnej i lokalnej polityki społecznej państwa; 
J. Krzyszkowski, Pomoc społeczna. Szkic socjologiczny, Warszawa 2008, s. 182.

27 K. Kapera, Polityka prorodzinna…, dz. cyt., s. 174.
28 Tamże, s. 174–175.
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dawczą oraz kontrolną w zakresie działania organów i jednostek budżetowych, 
ponadto mogą inicjować różnorodne przedsięwzięcia29.

 Przy realizacji projektu polityki prorodzinnej danej gminy czy powiatu bar-
dzo ważne jest dokonanie wnikliwej analizy dotyczącej sfery bytowej miesz-
kańców. Należy przeprowadzić badania empiryczne mające na celu obserwację 
różnorodnych sfer życia rodziny. Ich wyniki często obrazują realia polskiej ro-
dziny w danej szerokości geograficznej, odpowiadają również na pytania, gdzie 
należy szukać przyczyn patologii życia rodzinnego oraz społecznego30. Innym 
dokumentem pomocnym przy opracowaniu programu polityki prorodzinnej 
jest Raport o stanie rodziny i społeczeństwa gminy (powiatu). Dzięki niemu 
każdy samorząd może uzyskać rzetelną informację o stanie polskiej rodziny na 
danym terenie. Kierunki działania najmniejszej jednostki samorządowej po-
winny być zgodne z Raportem o sytuacji polskich rodzin, ale też z Programem 
polityki prorodzinnej państwa31.

 Każda gmina czy powiat ma za zadanie odpowiednie kształtowanie proce-
sów demograficznych, rozwój oświaty oraz wspieranie procesów wychowaw-
czych młodego pokolenia Polaków. Dążeniem władz jest również poprawa 
stanu zdrowia społeczeństwa, szeroko rozumiana pomoc społeczna, ochrona 
prawna rodzin oraz promocja sportu i kultury32.

 Instytucją działającą w sferze lokalnej jest również Miejski/Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Prowadzi on szeroko rozwiniętą działalność na rzecz wspie-
rania rodziny. W ramach pomocy materialnej odpowiedzialny jest za realizację 
zadań rządowych, wypłacanie świadczeń, m.in. zasiłków, rent, zasiłków celowych 
czy udzielanie pomocy rzeczowej33. Miejskie/gminne ośrodki pomocy społecznej 
prowadzą również działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Praca ludzi zaj-
mujących się trudnościami rodzin powinna skupiać się przede wszystkim na ba-
daniu środowiska, w którym żyją. Preferowaną metodą w tym zakresie jest praca 
z indywidualnymi osobami, która polega na rozwiązywaniu problemów poprzez 
oddziaływanie na jednostkę oraz środowisko, w którym ona funkcjonuje34.

 Bez odpowiedniego usystematyzowania lokalnych problemów samo-
rządowych oraz właściwego wskazania na priorytety realizacji polityki pro-
rodzinnej wszelkie działania mogą okazać się jedynie zbiorem pobożnych 
życzeń. Należy jednak pamiętać, iż nie zawsze społeczne oczekiwania w po-
łączeniu z realnym stanem budżetu są możliwe do zrealizowania. Rodzina 
jest przyszłością społeczeństwa, dlatego warto w nią inwestować i ją wspierać. 
29 Tamże.
30 Tamże, s. 176.
31 Tamże.
32 Tamże.
33 I. Borysiuk, Lokalny system…, dz. cyt., s. 51–52.
34 B. Krajewska, Instytucje…, dz. cyt., s. 90.
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Można stwierdzić, iż najcenniejsze działania prorodzinne to takie, których 
owoców nie da się przeliczyć na żadne pieniądze, ponieważ są to integralne 
długofalowe systemy społeczne35.

 Należy również zaznaczyć, iż wielkie znaczenie w kształtowaniu odpowied-
niej polityki prorodzinnej państwa ma zasada pomocniczości. Wszelkie obecne 
działania profilaktyczne zmniejszają ryzyko wystąpienia w przyszłości różnych 
patologii oraz trudnych zjawisk życia rodzinnego36.

Patrząc na dotychczasowe funkcjonowanie samorządów, można zaobserwo-
wać, że nakłady na pomoc rodzinną rosły, jednakże nie zawsze miało to charak-
ter prorodzinny. Bardzo często pomoc rodzinie ograniczała się do ustawowych 
powinności. Współcześnie pojawiają się nowe możliwości, dzięki którym poli-
tyka prorodzinna ma ogromną szansę stać się zdecydowanie bardziej aktywna 
oraz twórcza. W dalszym ciągu jednak należy pamiętać o precyzyjnym określeniu 
potrzeb oraz zagrożeń, z jakimi boryka się rodzina. Wszelkie działania zarówno 
państwa, jak i samorządów mają na celu tworzenie warunków do godnego oraz 
bezpiecznego egzystowania rodziny w społeczeństwie37.

2. Pomoc Kościoła katolickiego

 Jan Paweł II w Familiaris consortio38 przedstawia główne zadania rodziny: 
ma ona tworzyć wspólnotę osób, służyć życiu, brać czynny udział w rozwoju 
społeczeństwa, a także w życiu Kościoła. Parafia jako wspólnota powinna po-
magać rodzinie w wypełnianiu jej zadań. Aktualna sytuacja polskiej rodziny nie 
należy do łatwych. Potrzebuje ona wsparcia ze strony Kościoła, które powinno 
zmierzać w stronę ewangelizacji małżeństwa i rodziny oraz wprowadzania jej 
w tajemnice Bożego uświęcenia. Parafia powinna wspierać moralne i material-
ne potrzeby rodziny39.

 Bardzo istotną kwestią zrealizowaną przez Kościół było utworzenie w 1983 
roku Karty praw rodziny40. Stanowiła ona bowiem jedyny tego rodzaju doku-
ment w skali globalnej. Ma on wymiar uniwersalny, przypomina nam, iż rodzina 
jest podstawową komórką społeczną, przestrzeganie zaś jej praw jest warun-
kiem pomyślności państwa oraz ładu międzynarodowego41.

35 K. Kapera, Polityka prorodzinna…, dz. cyt., s. 177.
36 Tamże, s. 177–178.
37 Tamże, s. 178.
38 http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Jan_Pawel_II/familiaris_consortio/ (dostęp: 6 maja 2012).
39 F. Głód, Kościół lokalny (parafia) i jego służba dla rodziny, w: Polityka prorodzinna samorządu 

terytorialnego. dz. cyt. s. 143–144.
40 Karta praw rodziny, www.srk.opoka.org.pl/srk/srk_pliki/karta.htm (dostęp: 26 czerwca 2012).
41 B. Mierzwiński, Kościół katolicki wobec współczesnych zagrożeń rodziny polskiej, w: Zagrożenia 

rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym, red. I. Celary, G. Polok, Katowice 2008, s. 43.
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 Ważne są również idee duszpasterstwa rodzin. Są to wszelkiego rodzaju for-
my działania Kościoła mające na celu przygotowanie osób do zawarcia związ-
ku małżeńskiego oraz założenia rodziny. Kościół prowadzi różnorodne akcje 
wspierające ratowanie życia nienarodzonych dzieci, kształtowanie młodego po-
kolenia Polaków, rozmaite kursy dla narzeczonych czy też oferuje pomoc dla 
samotnych matek42. Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła obejmuje 
przede wszystkim prowadzenie wielu zakładów dla sierot, osób starszych, nie-
pełnosprawnych, pomoc w promowaniu bezpiecznego i godnego macierzyń-
stwa oraz pomoc wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Kościół 
katolicki pomaga również ubogiej zdolnej młodzieży m.in. poprzez możliwość 
zakwaterowania w bursach czy wyjazdy edukacyjne. Powołuje także różne or-
ganizacje, m.in. Caritas. Powstała ona w 1929 roku, reaktywowano ją w 1989. 
W zamyśle miała to być organizacja o zasięgu krajowym. Została utworzona 
i jest nadzorowana przez Konferencję Episkopatu Polski43. Za główny cel Caritas 
obrała sobie „dawanie dowodów miłości” przez wspólnotę kościelną. Jej dzia-
łalność skupiała się m.in. na prowadzeniu jadłodajni dla ubogich, świetlic dla 
dzieci, domów samotnych matek czy domów dla dzieci umysłowo chorych. Ca-
ritas świadczy również usługi socjalne, które ustawowo należą do obowiązków 
państwa; współpraca opiera się na umowach z administracją publiczną44. Cari-
tas działa nie tylko w granicach administracyjnych państwa, lecz również poza 
nimi. W ramach organizacji prowadzone są także różnorodne programy. Pro-
gram „Skrzydła” ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych najbiedniejszych 
uczniów poprzez objęcie ich pomocą w różnych aspektach, takich jak dożywia-
nie w szkole czy zakup materiałów edukacyjnych. Caritas organizuje również 
wyjazdy na wakacje dla najuboższych dzieci i młodzieży. W 1997 roku skorzy-
stało z nich 60 tys. uczniów. Bardzo często wypoczynek przeznaczony jest dla 
osób niepełnosprawnych, które mogą także aktywnie uczestniczyć w rehabili-
tacji45. Caritas organizuje szereg zbiórek na określone cele, jak również świad-
czy pomoc indywidualną w różnym zakresie, począwszy od opłacania obiadów 
dla najuboższych dzieci, skończywszy na wspieraniu w zwykłych czynnościach 
domowych46.

 Istotnym programem tej organizacji jest „Adopcja na odległość”, mająca na 
celu niesienie pomocy materialnej poszkodowanym dzieciom, które z przyczyn 
losowych znalazły się w trudnej sytuacji bytowej47. Wszelkie środki na działal-
42 Tamże, s. 47.
43 B. Krajewska, Instytucje…, dz. cyt., s. 107.
44 Tamże, s. 108.
45 W. Łazewski, Caritas a rodzina, w: Polityka rodzinna samorządu terytorialnego. Wybór materiałów 

z konferencji zorganizowanych w latach 1994–1999 w Częstochowie, Częstochowa 1999, s. 140.
46 Tamże, s. 140.
47 Tamże, s. 108.
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ność Caritas pochodzą z ofiar oraz zbiórek przeprowadzanych podczas chary-
tatywnych imprez, z subwencji, dotacji czy dochodów instytucji kościelnych48.

Kościół katolicki spełnia szereg funkcji dla dobra rodziny. Celem jego dzia-
łalności jest również wypracowanie w każdym człowieku świadomości, że ma 
on wpływ na funkcjonowanie najbliższego otoczenia, a tym samym rodzin. Do 
zadań realizowanych przez Kościół należy zaliczyć m.in. nauczanie naturalnego 
planowania rodziny, obronę życia dziecka poczętego, wychowanie prorodzinne 
czy tworzenie domów samotnej matki. Ponadto rodziny mogą liczyć na pomoc 
materialną oraz wsparcie duchowe Kościoła49. 

 3. Instytucje prywatne wspierające rodziny

Działalność dobroczynna ma długą tradycję. W latach 1982–1989 w pol-
skim systemie polityki społecznej zaczął rozwijać się sektor, który obejmował 
formalne instytucje oraz organizacje społeczne działające na rzecz rodziny. 
Największy rozkwit stowarzyszeń przypada na koniec lat 90. XX wieku. Wiele 
problemów, z jakimi borykało się społeczeństwo polskie, pozostawiło szerokie 
pole dla działalności organizacji non-profit. Sektor ten charakteryzuje się tym, 
iż jest niezależny, dobrowolny oraz niedochodowy50. Zgodnie z założeniami, or-
ganizacje pozarządowe to organizacje prywatne nastawione na zmianę mental-
ności oraz wzorców i zachowań społeczeństwa. Zadaniem ich jest dążenie do 
zaspokajania określonych potrzeb społecznych51.

 Organizacje prywatne pełnią bardzo ważną funkcję w społeczeństwie, po-
nieważ to właśnie one są najbliżej jednostek oraz rodzin. Cele tych ukierunko-
wanych na rodzinę i dziecko polegają na: organizowaniu różnych form pomocy 
dla dzieci oraz młodzieży, zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych 
rodziny, udzielaniu szeroko rozumianej pomocy ekonomicznej, wspieraniu 
służb, które działają na rzecz rodziny52. 

 Według M. Winiarskiego, organizacje prywatne na rzecz dziecka i rodzi-
ny spełniają funkcję opiekuńczo-wychowawczą oraz integracyjną53. Pierwsza 
z nich związana jest z organizacją edukacji dzieci i młodzieży oraz rozwija-
48 Tamże.
49 B. Mierzwiński, Kościół katolicki…, dz. cyt., s. 48.
50 I. Bocian, Rola organizacji pozarządowych w ramach koncepcji społecznej odpowiedzialności, 

w: Zagrożenia rodziny…, dz. cyt., s. 203–204.
51 Tamże, s. 208.
52 I. Bocian, Rola organizacji…, dz. cyt., s. 213; J. Wardecka, Udział organizacji pozarządowych 

w rozwiązywaniu problemów dziecka i dzieciństwa w średnim mieście, w: Praca socjalna 
w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia, red. B. Kromolica, Toruń 
2005, s. 146.

53 M. Winiarski, Funkcje organizacji i stowarzyszeń społecznych w środowisku lokalnym, w: Pedagogika 
społeczna, red. T. Pilch, L. Lepalczyk, Warszawa 1995, s. 197–202.
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niem kreatywności oczekiwanej przez społeczeństwo. Druga natomiast doty-
czy kształtowania środowiska wychowawczego w miejscu zamieszkania54.

 Organizacje pozarządowe można podzielić również ze względu na dziedzi-
ny, którymi się zajmują. Celem organizacji pomocowych, takich jak Centrum 
Praw Kobiet czy Komitet Ochrony Praw Dziecka, jest rozwiązywanie wszelkich 
problemów społecznych. Komitet dba o przestrzeganie podstawowych intere-
sów dzieci, podejmując różne inicjatywy mające na celu udoskonalenie systemu 
ochrony praw dziecka. Organizacja prowadzi również własne placówki opie-
kuńczo-wychowawcze, placówki mediacyjne czy poradnie, które zajmują się 
rozwiązywaniem problemów dzieci i rodziców55.

 Drugą grupą są organizacje infrastrukturalne, których zadaniem jest 
kształcenie oraz edukacja – przykładem tego typu działalności może być Fun-
dacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Kolejną grupą organizacji są 
fundacje grantodawcze, których celem jest pomoc materialna związana z po-
kryciem kosztów działalności organizacji pomocowych, m.in. Polska Funda-
cja Dzieci i Młodzieży56.

 Organizacje prywatne działające dla dobra rodziny można podzielić na kil-
ka grup w zależności od grupy docelowej. Wśród nich wyróżniamy organizacje 
działające na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży oraz 
inne współpracujące w ramach pomocy społecznej57.

 Zakres pomocy oferowanej przez owe organizacje jest niezwykle szeroki. 
Należy również zaznaczyć, że Ustawa o pomocy społecznej oraz Rozporzą-
dzenie MPiPS dają możliwość powierzania zadań organizacjom prywatnym. 
Instytucje państwowe mogą więc zlecać je na drodze umowy organizacjom po-
zarządowym, fundacjom, stowarzyszeniom oraz wszystkim innym podmiotom 
działającym na rzecz rodziny58.

 Różne problemy, z jakimi borykają się rodziny, są głównymi przyczynami 
powstawania organizacji pozarządowych w obszarze pomocy dla najmniejszej 
komórki społecznej. Ustawodawstwo polskie wychodzi im naprzeciw, regulu-
jąc możliwość działania organizacji na rzecz rodzin w Polsce. Dziś nie sposób 
wyobrazić sobie prowadzenie polityki prorodzinnej bez sektora non-profit. Nale-
ży pamiętać, iż wszelkie stowarzyszenia, fundacje i organizacje nie są w stanie za-
stąpić podmiotów państwowych i samorządowych działających na rzecz rodziny, 
ale mogą uzupełnić ich funkcje. Szanse rodziny na uzyskanie pomocy zwiększa-

54 Tamże.
55 B. Krajewska, Instytucje…, dz. cyt., s. 113.
56 I. Bocian, Rola organizacji…, dz. cyt. s. 213–214.
57 Tamże, s. 214.
58 Ustawa z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej, Dz. U. 1998, nr 64, poz. 414 z późn. 

zm., art. 1, ust. 2.
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ją się więc nie tylko dzięki organizacjom pozarządowym, ale również dzięki coraz 
prężniej działającemu sektorowi prywatnemu59.

Zakończenie

Na rodzinie najmocniej odciskają się następstwa przemian systemu społecz-
no-gospodarczego Polski. Wzrost czy obniżenie dochodów, sytuacja na rynku 
pracy, świadczenia socjalne czy nawet szeroko pojęte działania państwa lub in-
nych podmiotów na rzecz rodziny mają niebagatelny wpływ na kształtowanie 
się tej najmniejszej jednostki społecznej. 

Dyskurs społeczny, który nasilił się w ostatnich czasach, sprawił, że zaczę-
to coraz głośniej mówić o trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej polskiej ro-
dziny. Z uwagi na to, iż to właśnie ona jest fundamentem społeczeństwa oraz 
spełnia wiele funkcji względem przyszłych pokoleń, powinna zajmować waż-
ne miejsce w polityce państwa. Należy również wskazać, iż nie może być ona 
częścią polityki społecznej, która jest swoistą interwencją socjalną w trudnej 
sytuacji materialnej. Rzeczywistość wymaga takiej polityki państwa względem 
rodziny, która kreowałaby odpowiednie warunki do jej powstawania oraz god-
nego funkcjonowania w społeczeństwie.

W wyniku zasady subsydiarności sporą część zadań realizowanych przez 
państwo przejęły organy samorządowe. Potrzeby społeczne są lepiej rozpo-
znawalne na gruncie lokalnym. Uregulowane zostały również warunki norma-
tywno-instytucjonalne, które przyczyniły się do zwiększenia zaangażowania 
organizacji pozarządowych na rzecz rodziny.

Polska rodzina podlega ciągłym przeobrażeniom, próbując sprostać ocze-
kiwaniom teraźniejszości. Należy spodziewać się wielu rozwiązań mających na 
celu pokonywanie trudności oraz wspieranie funkcjonowania rodziny polskiej. 
Istotna jest także odpowiednia postawa społeczeństwa, aktywność oraz mobi-
lizacja partii politycznych do urzeczywistniania danych obietnic i spełnienia 
oczekiwań elektoratu. Konieczne jest również zintegrowanie podmiotów, któ-
re działają dla dobra rodziny, dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie pożąda-
nych rezultatów.

59 I. Bocian, Rola organizacji…, dz. cyt., s. 217–218.
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Summary
State institutions and non-governmental organizations as entities 

that create policy towards the family in Poland

 Shape, position, and Polish families to exist is conditional many situations 
taking place in the society. The family is the place where various consequences 
are focused transformation of the socio – economic Polish. The increase or de-
crease in income, the situation of labor market, social benefits, or even the bro-
ader activities of the state or other entities for the family, have a great influence 
on the formation of the smallest social unit. 

 Social Discourse, which has intensified in recent times made that recognizes 
the severe socio – economic situation of the family. Due to the fact that it is the 
family is the foundation of society and fulfills many functions with respect to fu-
ture generations, should occupy an important place in the politics of the state. 
It should also be noted that there may be a part of social policy, which is a kind 
of social intervention during difficult financial situation. Reality requires such 
a policy on the family, which has sung by appropriate conditions for a dignified 
creation and functioning of families in the community. 

 Some element of family-friendly policies are effective. As a result of the prin-
ciple of subsidiarity large part of the task-implemented state took over the local 
government bodies. Social needs are better recognized on the local ground. Are 
regulated by the normative conditions – institutional, which contributed to in-
crease the involvement of non-governmental organizations to support the family. 

 Polish family is subject to constant change and transformation to the expec-
tations of the present. You should expect a number of solutions aimed at overco-
ming the problems, difficulties, and support to families Polish. Also important 
is the proper attitude of the society, the activity and the mobilization of political 
parties to realize the promises and demands of the electorate. It is also necessa-
ry to integrate the entities that operate for the good of the family, so any action 
will be possible to achieve the desired results.

Danuta Kędziorska – doktorantka nauk o polityce na Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, magister politologii, a także nauk o ro-
dzinie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Stypendyst-
ka politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz socjologii 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Jej zaintereso-
wania badawcze oscylują wokół problematyki kultury politycznej, polityki 
społecznej (ze szczególnym uwzględnieniem polityki prorodzinnej), funk-
cjonowania samorządu terytorialnego oraz prawa wyborczego w Polsce.



Spis treści

Od redakcji  ..................................................................................................................................... 5  

FILOZOFIA
Ankieta filozofów:
Czy filozofia ma coś do powiedzenia ludziom „prostego serca”?
(Ks. Antoni Siemianowski, Dariusz Barbaszyński, Józef Dębowski)  ................................ 9
Dobrochna Dembińska-Siury
Moja krótka historia filozofii starożytnej (II) ........................................................................ 31
Juan Pablo Martinez
Deber, amor propio, dolor: claves hermenéuticas para una ética antropológica 
(primera parte) ............................................................................................................................. 57
Ramiro Antonio López Montoya
La recepción de Pitágoras y la escuela pitagórica en los escritos de Tertuliano 
(primera parte) ............................................................................................................................. 77 
Piotr Koprowski 
Wizja człowieka w filozofii Erazma z Rotterdamu.  
Refleksje Janusza Stanisława Pasierba  .................................................................................. 115
Antoni Karaś CSsR
Wpływ woli na moralne działanie człowieka według św. Anzelma z Canterbury ...... 131
Philip Ogo Ujomu, Felix O. Olatunji
Some models of social order in the history of philosophy ............................................... 145
Ewa Agnieszka Pichola
Dietricha von Hildebranda i ks. Jerzego Popiełuszki odpowiedź na pytanie, 
czym jest prawda ....................................................................................................................... 171

TEOLOGIA
Ks. Ignacy Bokwa
Chrystologia Johna Hicka na tle jego twórczości ............................................................... 185
Tomasz Czura
Elementy pneumatologiczne i ich znaczenie soteriologiczne w teologii 
Jeana Galota i Brunona Fortego. Próba ujęcia syntetycznego ......................................... 203
Ryszard Hajduk CSsR
Modelle des pastoralen Handelns der Kirche von heute .................................................. 219
Andriy Oliynyk CSsR
Proklamacja „obfitego odkupienia” (Ps 130, 7) w posłudze kaznodziejskiej 
bł. męczennika o. Zenona Kovalyka CSsR (1903–1941) .................................................. 237
Marek Raczkiewicz CSsR 
Las etapas de la vida monacal egún el Abba Isaías  ............................................................ 249
Ks. Roman Krawczyk
Dziękczynny hymn Symeona (Łk 2, 25–35) ........................................................................ 255
Ks. Tomasz Szałanda
Szatan i świat demonów w ewangeliach apokryficznych. Przyczynek do badań  ....... 265
Kazimierz Pelczarski CSsR
Pedagogia wiary w misji ewangelizacyjnej redemptorystów  .......................................... 277



HISTORIA
Konrad Filip Komarnicki
Wiara i prawo. Sobór w Konstancji ....................................................................................... 293
Jadwiga Ambrozja Kalinowska OSB 
Złoty jubileusz życia i działalności sióstr benedyktynek misjonarek w Huntington, 
Long Island, NY, USA (1962–2012) ...................................................................................... 311
Ks. Marek Jodkowski
Katolicka placówka duszpasterska w Bilderweitschen w XIX i w pierwszej połowie 
XX wieku ..................................................................................................................................... 327
Maciej Sadowski CSsR
Koronacje ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościołach 
polskich redemptorystów  ....................................................................................................... 349
Andrzej Makowski CSsR 
80 lat redemptorystów w Zamościu (1934–2014)  ............................................................ 369
Anna Lachowska 
Ideały rycerskie w Polsce w XV wieku .................................................................................. 389

PRAWO
Ks. Robert Kantor
La conformidad y la “duplicidad de conocimiento” de una misma causa en la base 
del decreto de la Rota Española del 15 de junio de 2007 ................................................... 405
Ks. Ginter Dzierżon
Racje prawne modyfikacji klasyfikacji osób prawnych skodyfikowanych 
w kan. 99–100 KPK z 1917 roku ............................................................................................ 423
Urszula Nowicka
Elementy prawa wschodniego w duszpasterstwie Kościoła łacińskiego....................... 433

VARIA
Felix O. Olatunji
The Catholic Church, social justice and the quest for political stability 
in post-colonial Africa: what values and strategies for social change  ........................... 461
Grzegorz Grochowski
Rola nauczania pamięciowego na katechezie w kontekście ustaleń 
psychologii pamięci  .................................................................................................................. 479
Anna Zellma
Kompetencje nauczyciela wiedzy o społeczeństwie jako warunek skutecznej  
edukacji obywatelskiej  ............................................................................................................. 495
Ks. Karol Jasiński
Patriotyzm a komunitarianie .................................................................................................. 507
Olga Cyrek 
Wpływ rytmu snu i czuwania na aktywność fizyczną i umysłową oraz życie 
duchowe cenobitów na podstawie Reguły Benedykta z Nursji  ...................................... 517
Danuta Kędziorska
Instytucje państwowe i organizacje pozarządowe jako podmioty polityki 
wobec rodziny w Polsce ........................................................................................................... 537



Contents

Editor’s note  ................................................................................................................................... 5

PHILOSOPHY
Questionnaire form of philosophers:
Does philosophy have something to say for people of the “straight heart”?
(Fr. Antoni Siemianowski, Dariusz Barbaszyński, Józef Dębowski)  .................................. 9
Dobrochna Dembińska-Siury
My brief history of ancient philosophy (II) ............................................................................ 31
Juan Pablo Martinez
Duty, self-love, pain: hermeneutical keys of an anthropological ethics .......................... 57
Ramiro Antonio López Montoya
The reception of Pythagoras and the Pythagorean school in Tertullian (first part) ..... 77 
Piotr Koprowski 
Human image in Desiderius Erasmus Roterodamus philosophy. 
Reflections of Janusz Stanislav Pasierb  ................................................................................ 115
Antoni Karaś CSsR
The influence of the will in man’s moral acting according to St. Anselm of Canterbury .... 131
Philip Ogo Ujomu, Felix O. Olatunji
Some models of social order in the history of philosophy ............................................... 145
Ewa Agnieszka Pichola
Dietrich von Hildebrand’s and Fr. Jerzy Popiełuszko’s response to the question 
“What is truth?” ......................................................................................................................... 171

THEOLOGY
Fr. Ignacy Bokwa
Christology according to John Hick in the light of his creation ...................................... 185
Tomasz Czura
A synthetic attempt towards elements of pneumatology and their soteriological 
dimension in the theology of Jean Galot and Bruno Forte ............................................... 203
Ryszard Hajduk CSsR
Models of the pastoral activity of the Church of today ..................................................... 219
Andriy Oliynyk CSsR
The proclamation of the “Plentiful Redemption” (Ps 130:7) in the homiletical 
service of the blessed martyr Fr. Zenon Kovalyk CSsR (1903–1941) ............................ 237
Marek Raczkiewicz CSsR 
The stages of monastic life according to the Abba Isaiah ................................................. 249
Fr. Roman Krawczyk
Simeon’s song of praise (Lk 2:25–35) .................................................................................... 255
Fr. Tomasz Szałanda
Satan and the world of demons in apocryphal gospels. A contribution  
to research ................................................................................................................................... 265
Kazimierz Pelczarski CSsR
The pedagogy of faith in the evangelical mission of the Redemptorists ....................... 277



HISTORY
Konrad Filip Komarnicki
Faith and law. The Council of Constance ............................................................................. 293
Jadwiga Ambrozja Kalinowska OSB 
The golden jubilee of the life and activity of the Benedictine Sisters Missionaries 
in Huntington, Long Island, N.Y. USA (1962–2012) ......................................................... 311
Fr. Marek Jodkowski
The Catholic pastoral institution in Bilderweitschen in the 19th and the first half 
of the 20th century ...................................................................................................................... 327
Maciej Sadowski CSsR
Coronations of the Icon of Our Lady of Perpetual Help in the churches 
of Polish Redemptorists  .......................................................................................................... 349
Andrzej Makowski CSsR 
80 years of Redemptorist presence in Zamość (1934–2014)  .......................................... 369
Anna Lachowska 
Chivalric ideals in Poland in the 15th century ...................................................................... 389

LAW
Fr. Robert Kantor
Compatibility and “double examine” of the same case on the basis of the decree  
of The Spanish Rota from 15th June 2007 ............................................................................. 405
Fr. Ginter Dzierżon
Legal reasons for modification of classification of juridic persons codified 
in Can. 99–100 CIC/1917 ........................................................................................................ 423
Urszula Nowicka
Elements of Eastern law in the pastoral care of the Latin Church .................................. 433

VARIA
Felix O. Olatunji
The Catholic Church, social justice and the quest for political stability 
in post-colonial Africa: what values and strategies for social change  ........................... 461
Grzegorz Grochowski
The role of memory teaching in catechesis in the light of cognitive 
psychology findings  .................................................................................................................. 479
Anna Zellma
Competence of civics teachers as a condition for effective civic education  ................ 495
Fr. Karol Jasiński
Patriotism and communitarians ............................................................................................ 507
Olga Cyrek 
Rhythm of sleep and wakefulness and its impact on physical activity and mental 
and spiritual life cenobites under Rule of Benedict of Nursia ......................................... 517
Danuta Kędziorska
State institutions and non-governmental organizations as entities that create 
policy towards the family in Poland ...................................................................................... 537


	000_STOPKAdruk
	101_ankieta druk
	102_Dembińska folozofia druk
	103_Martinez folozofia druk
	104_Montoya folozofia druk
	105_Koprowski folozofia druk
	106_Karaś folozofia druk
	107_Ujomu folozofia druk
	108_Pichola folozofia druk
	201_Bokwa Teologia druk
	202_Czura Teologia druk
	203_Hajduk Teologia druk
	204_Olyinyk Teologia druk
	205_Raczkiewicz Teologia druk
	206_Krawczyk Teologia druk
	207_Szałanda Teologia druk
	208_Pelczarski Teologia druk
	301_Komarnicki Historia druk
	302_Kalinowska Historia druk
	303_Jodkowski Historia druk
	304_Sadowski Historia druk
	305_Makowski Historia druk
	306_LachowskaHistoria druk
	401_Kantor Prawo druk
	402_Dzierżon Prawo druk
	403_Nowicka Prawo druk
	501_Olatunji  Varia druk
	502_Grochowski  Varia druk
	503_Zellma Varia druk
	504_Jasiński Varia druk
	505_Cyrek Varia druk
	506_Kędziorska Varia druk

