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5WSTĘP

Od redakcji

24 stycznia 2008 roku papież Benedykt XVI wystosował Orędzie na 
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pośród wielu zna-
czących wątków pojawił się również taki: „Rolę środków społeczne-
go przekazu w społeczeństwie należy uznać za integralny już element 
kwestii antropologicznej, która jawi się jako zasadnicze wyzwanie 
trzeciego tysiąclecia. W taki sam sposób jak w kwestii życia ludzkie-
go, małżeństwa i rodziny, a także wielkich spraw współczesnych zwią-
zanych z pokojem, sprawiedliwością i ochroną stworzenia, również 
w dziedzinie społecznego przekazu stawką w grze są podstawowe wy-
miary człowieka i prawdy o nim. Kiedy przekaz zostaje oderwany od 
zasad etycznych i wymyka się kontroli społecznej, przestają się dla nie-
go liczyć centralne miejsce i nienaruszalna godność człowieka, a z tym 
łączy się niebezpieczeństwo, że będzie wywierać negatywny wpływ na 
jego sumienie, na jego wybory, a w ostatecznym rozrachunku warun-
kować wolność i samo życie osób. Dlatego właśnie jest konieczne, by 
przekaz społeczny zazdrośnie strzegł osoby i w pełni szanował jej god-
ność. Niektórzy sądzą, że jest dziś potrzebna w tej dziedzinie swoista 
«infoetyka», przez analogię do bioetyki, istniejącej na polu medycyny 
i badań naukowych dotyczących życia”.

Wydając kolejny, szósty numer „Studiów Redemptorystowskich”, 
czynimy się adresatami papieskiego przesłania. Podejmowane przez 
nas analizy historyczne, w których przypatrujemy się dziejom Koś-
cioła oraz naszego Zgromadzenia, każą nam spoglądać wstecz, w po-
szukiwaniu wzorców na dzień dzisiejszy. Rozważania fi lozofi czne są 
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wyjątkowym miejscem szukania prawdy, zgłębiania jej najrozmait-
szych wymiarów. W czasach mnożących się monologów, braku odpo-
wiedzialności za rodzące się produkty intelektu, umiłowanie mądrości 
przynagla do rzetelności myślenia. Teologia natomiast, będąca pokor-
nym przypatrywaniem się cudowi Objawienia, w którym Bóg podej-
muje rozmowę z człowiekiem, pozwala widzieć w Nim jedyną nadzieję 
prawdziwego życia. Ufamy, że skromna posługa, jaką pełni nasz rocz-
nik, staje się, poprzez te refl eksje, jeszcze jednym wyrazem dbałości 
o „centralne miejsce i nienaruszalną godność człowieka”.

Składając najgorętsze podziękowania wszystkim, którzy ubogacili 
ten numer swoimi tekstami, ponawiamy zaproszenie do dalszej współ-
pracy. Kierujemy je zarówno do redemptorystów, jak i do wszystkich, 
którym leży na sercu posługa słowa. 

Koniecznie należy też zauważyć, że zmienił się adres redakcji – 
w związku ze zmianami funkcjonowania struktur w naszym Zgroma-
dzeniu.

Niech czas, który jest przed nami, niosący ze sobą niejedną niewia-
domą, będzie dla wszystkich naszych drogich Czytelników wypełnio-
ny pokojem i nadzieją.
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Janusz Sok CSsR

Wpływ klarysek starosdeckich 
na rozwój kultury liturgiczno-muzycznej 

na przełomie XIII i XIV wieku

Przełom XII i XIII wieku w Europie to moment dynamicznych zmian 
na płaszczyźnie życia publicznego i kościelnego. Przejawem tego zjawi-
ska jest choćby pojawienie się w tym okresie nowych form życia zakonne-
go. Nie było to wydarzenie marginalne, gdyż powstałe konwenty, zarówno 
męskie, jak i – co niezwykle interesujące – żeńskie, odgrywały znaczącą 
rolę nie tylko w Kościele, ale także w sferze publicznej i kulturowej. W ob-
rębie liturgii jest to również czas niezwykle twórczy i znaczący – pojawia 
się wiele nowych kompozycji, utrwalają się charakterystyczne dla poszcze-
gólnych opactw, katedr czy też rodzin zakonnych zbiory liturgiczne.

W niniejszym artykule pragnę wskazać wpływ klarysek ze Starego Sącza 
na ewoluowanie liturgii, jak też kształtowanie się ówczesnej kultury mu-
zycznej. Być może uda się nawet znaleźć argumenty potwierdzające tezę, 
że na przełomie XIII i XIV wieku siostry dysponowały własnym skrypto-
rium, w którym dokonywały dopisów i renowacji w istniejących już kodek-
sach, a może nawet same komponowały księgi liturgiczne. 

W 1278 roku miało miejsce doniosłe wydarzenie: papież Mikołaj III, 
w celu uporządkowania liturgii – tak dynamicznie się zmieniającej – wpro-
wadził we wszystkich kościołach Rzymu, w miejsce dotychczas stosowa-
nych ksiąg, kodeksy franciszkańskie. Ta unifi kacja zaczęła rozpowszechniać 
się w całej Europie i miała swoje zwieńczenie w postaci mszału trydenckie-
go z 1570 roku, a następnie – po upływie wieków – niemały wpływ na 
kształt Graduale Romanum z 1908 roku i Graduale z 1974 roku. 

Warto przypomnieć, że w XIII wieku tradycja całej rodziny francisz-
kańskiej w odniesieniu do zasad tworzenia kodeksów charakteryzowała się 
ściśle przestrzeganymi klauzulami skryptorskimi uchwalonymi na kapitu-
łach Zakonu św. Franciszka. Kapituła Generalna Franciszkanów, która od-
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była się w Asyżu w 1230 roku, przy zatwierdzeniu antyfonarza i brewiarza 
przejęła wzorce z liturgii kaplicy papieskiej na Lateranie – ówczesnej sie-
dziby biskupów Rzymu. Nie chodziło tu jednak o zwykłe naśladownictwo, 
dlatego też bracia mniejsi dokonali w następnych latach tzw. „korekty”, któ-
rej najbardziej podstawowe założenia zapisywane były na pierwszych kar-
tach kodeksów i rozpoczynały się od słów Ista rubrica. Charakterystyczną 
notą franciszkańskich kodeksów stał się odtąd zwrot secundum ordinem 
Curiae Romanae, którym określano pryncypia leżące u podstaw kompo-
nowania rękopisów. Jako pomoc w konsekwentnym stosowaniu reguł re-
formy liturgicznej służył zaaprobowany prototyp – rękopis, który mógł 
powstać ok. 1255 roku1. Ostatecznie skryptorska tradycja franciszkań-
ska zostawiła po sobie wyjątkowo bogatą spuściznę, a szczególne miejsce 
w tym zasobie źródeł zajmują kodeksy klarysek polskich. Ich manuskryp-
ty są reprezentatywnym i jednym z najstarszych przykładów ksiąg napisa-
nych po trzynastowiecznej reformie papieża Mikołaja III. W związku z tym 
zasygnalizowany zamysł analizy znaczenia klasztorów żeńskich w ewoluo-
waniu liturgii i kultury na przykładzie „ubogich panien” ze Starego Sącza, 
w czasach – zdawać by się mogło – niesprzyjających intelektualnej i kul-
turalnej działalności kobiet, jest wyjątkowo interesującym zagadnieniem 
i nabiera konkretnego wymiaru.

Cały wiek XIII to czas niebywale ożywionej działalności klarysek. Prze-
jawiała się ona nie tylko w zakładaniu nowych fundacji, ale i dbałości o życie 
liturgiczne we wspólnotach. Ma to niebagatelne znaczenie dla zrozumienia 
poziomu funkcjonowania ich klasztorów, w których obok służby Bożej po-
dejmowały również intensywną pracę nad wykształceniem intelektualnym 
i kulturalnym. W niniejszym artykule pragnę opisać zaledwie fragment 
bogatego życia sióstr klarysek starosądeckich, świadczący o bezsprzecz-
nym udziale w kształtowaniu liturgii i kultury muzycznej.

Polskie klasztory klarysek cieszyły się wówczas znacznym poparciem 
rodzin książęcych. Co więcej, przyjmowały w swoje mury niewiasty wy-
wodzące się z zacnych rodzin możnowładczych, nierzadko książęcych, 
rycerskich i mieszczańskich. Bł. Salomea – założycielka klasztoru w Zawi-
choście – była córką Leszka Białego, a bł. Jolanta – fundatorka klasztoru 
w Gnieźnie – żoną księcia kaliskiego i gnieźnieńskiego Bolesława. Wyjątko-
wo wybitną rolę, tak w dziedzinie gospodarczej i społecznej, jak i politycz-
nej, odegrała na terenie Sądecczyzny św. Kinga, żona księcia krakowskiego 
Bolesława Wstydliwego. „Zakon panien klarysek” sięga swymi początkami 
1 J. Pikulik, Polskie graduały średniowieczne, Warszawa 2001, s. 14.

1212 roku2. Pierwszy klasztor klarysek na terenie Polski powstał za spra-
wą fundatorki bł. Salomei w roku 1255 w Zawichoście. Wybór tego mia-
sta położonego na wschodzie Małopolski, przy szlaku, który przemierzały 
wszystkie najazdy łupieżcze, nie był szczęśliwy, dlatego klaryski przeniosły 
się po pewnym czasie do Skały pod Prądnikiem3. Siostry z całą pewnością 
już wówczas dysponowały własnymi księgami liturgicznymi i przywiązy-
wały do nich wielką wagę. Świadczy o tym choćby treść testamentu bł. Sa-
lomei, pełniącej funkcję ksieni klasztoru4. Zachowane do dzisiaj rękopisy, 
jak też informacje zapisane w kronikach, świadczą o tym, że klasztory kla-
rysek prezentowały w owym czasie bogatą kulturę muzyczną. 

Szczególne zasługi dla rozwoju kultury muzycznej i języka polskiego 
miał klasztor w Starym Sączu. Akt fundacyjny konwentu starosądeckiego 
wydaje Kinga 6 lipca 1280 roku. Pisze w nim: „My, Kunegunda, wdowa po 
śp. panu Bolesławie niegdyś księciu krakowskim, pani i księżna sądecka, 
rozważając głęboko w sercu i rzetelną pobożnością, (…) postanowiliśmy 
ku chwale Bożej, ku uczczeniu świętej Boga Rodzicielki Maryi i błogosła-
wionego Franciszka (…) uposażyć i wybudować klasztor dla zakonnic św. 
Klary”5. Św. Kinga swą wyjątkową osobowością wywarła ogromny wpływ 
na historię Małopolski w II połowie XIII wieku. Odegrała bez wątpienia 
ważną rolę nie tylko w dziejach religijnych Polski, lecz również w polity-
ce i kulturze. Z jej osobą związane są liczne zabytki architektury i sztu-
ki, a także bogactwo polskiego folkloru słownego. Wspomnijmy choćby 
pierwsze tłumaczenie Psałterza6. Fenomen Kingi spowodował, że jej posta-
cią od początku zajmowali się nie tylko dziejopisarze, ale również teologo-
wie, etnografowie i krajoznawcy7. Kładła wielki nacisk – jak podają kroniki 
– na „pobożny i ochoczy śpiew”, mimo że nieraz spotykało się to z niechę-
cią braci franciszkanów. W hagiografi i Vitae Sanctae Kyngae ducissae Cra-
coviensis czytamy: „Innym razem, gdy siostry zaczęły śpiewać na początku 
mszy świętej i dalej swój śpiew kontynuowały, wszyscy bracia, by okazać 
im zniewagę, wyszli z kościoła i dopiero na polecenie kustosza, który tam 
wówczas przebywał, wrócili do kościoła”8. Co bardzo znamienne, w ko-
deksach pozostających własnością sióstr spotykamy dość częste przykłady 
2 J. R. Bar, Błogosławiona Kinga, Warszawa 1989, s. 11.
3 Tenże, Błogosławiona Salomea, Warszawa 1985, s. 33n.
4 Tamże, s. 40.
5 http://www.klaryski.sacz.pl/index.html?id=4263&location=f&msg=1.
6 „Pierwsze polskie przekazy Biblii pojawiły się dopiero w połowie XVI wieku. Wyjątkiem były Psal-

my, które Kinga, żona Bolesława Wstydliwego, już w XIII wieku kazała przetłumaczyć dla klaszto-
ru klarysek w Nowym Sączu”; http://www.webmedia.pl/siz/99-1/pia199.htm.

7 http://www.klaryski.sacz.pl/index.html?id=4263&location=f&msg=1.
8 Por. J. A. Wojtczak, Średniowieczne życiorysy bł. Kingi i bł. Salomei, Warszawa 1999, s. 168; M. Cze-

kański, Święta Kinga, Kraków 1999, s. 87.
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czternastowiecznych dopisów, a wśród nich także przekazy wielogłosowo-
ści. Dodajmy jeszcze, że klaryski starosądeckie bez wątpienia miały powią-
zania ze znaczącym ośrodkiem liturgicznym zachodniej Europy – katedrą 
Notre-Dame.

W obliczu tych faktów rodzi się pytanie – czy nie będzie zasadnym 
przypuszczenie, że siostry dysponowały własnym skryptorium? Hipoteza 
ta, choć biorąc pod uwagę ówczesne pryncypia, wysoce nieprawdopodob-
na, wydaje się jednak ciekawa nie tylko ze względów czysto naukowych, ale 
warta rozważenia z racji szacunku wobec skali zaangażowania ówczesnych 
sióstr klarysek.

W poszukiwaniu argumentów na tak sformułowane zagadnienie oprę 
się wyłącznie na wynikach badań paleografi cznych nad rękopisem ms. 2a. 
Dlaczego akurat ten rękopis ma służyć jako ewentualne źródło potwier-
dzenia postawionej hipotezy? Otóż graduał ten był przedmiotem wnikli-
wej dysertacji i jako ostatni z pięciu graduałów klarysek polskich doczekał 
się analizy źródłoznawczej w 2004 roku9. Okazuje się, że nawet pobieżne 
oględziny pozwalają zauważyć, że nie była to księga chórowa, a tzw. itine-
rarium – kodeks przeznaczony do codziennego użytku i przydatny w cza-
sie podróży10. Sporządzenie tak prostej księgi – bez wykwintnych zdobień 
i ornamentów – nie wymagało od kopisty zbyt zaawansowanej wiedzy ani 
praktyki w sztuce skryptorskiej. Stąd też przypuszczenie, że jeśli siostry 
dysponowały podstawowymi umiejętnościami i materiałami skryptorski-
mi, to akurat ta księga w pierwszym rzędzie nie musiała być zamówiona 
w odległym skryptorium, a mogła być sporządzona na miejscu.

Podstawą badań nad rękopisami jest zawsze metoda historyczna, zgod-
nie z którą na wstępie dokonuje się analizy zewnętrznej źródła, następnie 
badania paleografi i łacińskiej i gregoriańskiej, wreszcie analizy porównaw-
czej zawartości rękopisu. Zgodnie z metodą stosowaną od lat na Uniwer-
sytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czynnikiem pomocniczym jest 
również przeprowadzenie tzw. badań wariantowych, polegających na po-
równaniu ustalonych wcześniej fragmentów melodycznych w różnych rę-
kopisach europejskich. Okazało się już po przeprowadzeniu wstępnych 
i bardzo ogólnych analiz, że rękopis ms. 2a to graduał. Świadczy o tym ty-
powy dla tej kategorii kodeksów repertuar, a więc śpiewy zmienne: introi-

9 J. Sok, Graduał ms. 2a z biblioteki Sióstr Klarysek ze Starego Sącza w świetle tradycji polskiej i euro-
pejskiej, Warszawa 2004.

10 J. Szendrei, Notacja liniowa w polskich źródłach chorałowych XII-XVI wieku, w: Notae musicae artis. 
Notacja muzyczna w źródłach polskich XI-XVI wieku, red. E. Witkowska-Zaremba, Kraków 1999, s. 
201; Itinerariusz, w: Wielka encyklopedia PWN, t. 12, Warszawa 2002, s. 293.

ty, graduały, wiersze allelujatyczne, traktusy, off ertoria i communiones oraz 
części stałe mszy. Manuskrypt zawiera ponadto kompletny zestaw śpie-
wów: de tempore, de sanctis, Commune sanctorum, Ordinarium missae
i formularze wotywne.

Analiza zawartości graduału oparta została na metodzie porównaw-
czej, w której za kryterium posłużył franciszkański charakter kompozy-
cji. W tym celu zostały wykorzystane katalogi: M. Landwehr-Melnickiej11, 
D. Bossego12, P. J. Th annabaura13, M. Schildbacha14 i J. Pikulika15. Charakte-
rystyczne jest już samo umiejscowienie formularzy In Dedicatione Ecclesiae 
oraz zapis In agenda defunctorum po Commune sanctorum, zaś schema-
tów Ordinarium missae na końcu kodeksu – co potwierdza franciszkań-
ską proweniencję rękopisu. W kodeksie, w ramach warstwy pierwotnej de 
tempore, znalazł się formularz In festo Corporis Christi. Uroczystość Boże-
go Ciała została przyjęta w Polsce dopiero na synodzie krakowskim w 1320 
roku16. Jeśli więc kodeks starosądecki powstał w kraju, można uznać, że 
schemat na Boże Ciało zapisano w rękopisie w latach dwudziestych XIV 
stulecia. Proprium sanctorum zawiera formularz Oczyszczenia NMP 
(1294), ale nie przekazuje formularzy mszalnych na dzień Nawiedzenia 
NMP (1263) i św. Tomasza z Akwinu (1323). Może dziwić fakt, że w ręko-
pisie nie zapisano repertuaru dedykowanego św. Klarze. Jej imię nie znalaz-
ło się także w Litanii wielkosobotniej. Kanonizacja św. Klary nastąpiła dwa 
lata po jej śmierci – 15 sierpnia 1255 roku w Anagni. Trzeba jednak wziąć 
pod uwagę, że proces wprowadzania imienia założycielki sióstr klarysek do 
liturgików postępował stopniowo. Na kapitule w Narbonne, w 1260 roku, 
nadano świętu rangę duplex i umieszczono jej imię w Litanii do Wszyst-
kich Świętych17. W roku 1272 kapituła w Lyonie zdecydowała o wpisaniu 
imienia św. Klary do Litanii z Wielkiej Soboty18, a w 1292 roku, na kapitu-

11 M. Landwehr-Melnicki, Das einstimmige Kyrie des lateinischen Mittelalters, Regensburg 1955.
12 D. Bosse, Untersuchung einstimmiger mittelalterlicher Melodien zum Gloria in excelsis Deo, Regens-

burg 1955.
13 P. J. Thannabaur, Das einstimmige Sanctus der römischer Messe in der handschriftlichen Überliefe-

rung des 11. bis 16. Jahrhunderts, München 1962.
14 M. Schildbach, Das einstimmige Agnus Dei und seine handschriftliche Überlieferung vom 10. bis zum 

16. Jahrhundert, Erlangen 1967.
15 J. Pikulik, Indeks śpiewów Ordinarium Missae w graduałach polskich do 1600 r., w: Muzyka religijna 

w Polsce, t. VI, Warszawa 1978, s. 139-271; J. Pikulik, Franciszkańskie „Ordinarium Missae” w śred-
niowiecznej Polsce, „Studia Theologica Varsaviensa” 25 (1987), nr 1, s. 111-130; J. Pikulik, Polskie 
graduały średniowieczne, Warszawa 2001.

16 J. Pikulik, Oficjum o Bożym Ciele w świetle historyczno-krytycznym, „Collectanea Theologica” 
44 (1974), f. III, s. 28.

17 R. M. Huber, A Document History of the Franciscan Order, Washington 1944, s. 155.
18 H. Cempura, Trzynastowieczne liturgiczne rękopisy franciszkańskie w Polsce w świetle wyników 

badań Van Dijka i Walkera, w: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, t. XII, Lublin 1966, s. 79.
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le generalnej w Paryżu, zatwierdzono formularz mszalny o Świętej19. Osta-
tecznie jednak imiona świętych franciszkańskich, a także polskich, zaczęły 
pojawiać się powszechnie w rękopisach dopiero od XV wieku20. 

Idąc dalej w analizie zawartości księgi, zauważamy, że w ramach orygi-
nalnego zapisu prosarium znajdują się 33 utwory. Tak bogaty repertuar ty-
tułów sekwencji przemawia za hipotezą, że kodeks mógł powstać po XIII 
stuleciu, a fakt, że przekazuje bardzo charakterystyczną sekwencję O felix 
haec, powstałą w I połowie XIV wieku w środowisku polskich franciszka-
nów, może wskazywać na rodzime wykonanie rękopisu i jest ważną prze-
słanką chronologiczną.

Skryptor posłużył się obustronnie wyprawionym pergaminem północ-
nym. W przeważającej części używał atramentu czarnego i czerwonego, 
w kilku miejscach także niebieskiego. Manuskrypt jest złożony z 21 skła-
dek quinternio, z których dwie pierwsze i ostatnia są niepełne. W graduale 
występują dwa rodzaje paginacji: rzymska, która urywa się na f. 332, i arab-
ska, obejmująca całość rękopisu, czyli 406 stron.

Analiza paleografi czna zajmująca się techniką pisma oraz geometrią li-
ter i nut wykazała, że graduał ms. 2a został napisany teksturą gotycką – sty-
lem bardzo popularnym w XIII–XIV wieku – jednak nie tak wykwintną, 
jaką odnajdujemy w pozostałych graduałach klarysek polskich: ms. 2, ms. 1,
a nade wszystko w ms. 205. Wnikliwa analiza liter – łamań, kresek, za-
ostrzeń – pozwala na sformułowanie przypuszczenia, że rękopis mógł po-
wstać na początku XIV wieku. Analiza majuskuł nie potwierdza w sposób 
jednoznaczny, ale daje pewne wskazówki, że kodeks ms. 2a mógł zostać za-
pisany w skryptorium, gdzie znano kodeks ms. 2 i ms. 1. Zaznaczają się tu 
bowiem pewne podobieństwa estetyczne.

Starosądecki kodeks pod względem notacji muzycznej prezentuje cha-
rakterystyczny dla rodziny franciszkańskiej typ notacji kwadratowej. For-
ma zapisu kluczy muzycznych: c i f, pojawiający się akcydentalnie literowy 
klucz g, kształt neum (zwłaszcza porrectus), kustoszy oraz dopisanych zna-
ków krzyżyka i bemola – wskazują na pewne różnice, które uszeregowa-
ne w sekcje pokrywają się z różnicami występującymi w zapisie minuskuły 
i majuskuły: chodzi tutaj o rodzaj duktu pisarskiego, moduł pisania, spo-
sób przycinania pióra, odcienie tuszu, sposób zapisu kreski wyznaczającej 
margines oraz liczbę systemów. Okazuje się, że tak wyodrębnione miejsca 

19 M. Szczotka, Graduał ms. 205 z Biblioteki Klarysek Krakowskich w świetle polskiej i europejskiej tra-
dycji liturgiczno-muzycznej. Studium źródłoznawcze, Warszawa 1993 (maszynopis ATK), s. 228.

20 Jedynie w graduale płockim (GP) pochodzącym z ok. 1280 r. zapisano imię św. Klary. Por. F. Bąk, 
Średniowieczne graduały franciszkańskie, w: Musica Medii Aevi, t. III, Kraków 1969, s. 92. 

pokrywają się z miejscami zszycia zwięzów. Wszystkie te dane wskazują na 
istnienie kilku kopistów, a zarazem dają ważne wskazówki odnoszące się 
do chronologii powstawania kodeksu.

Ostatnim etapem badań była analiza wariantów melodycznych, w któ-
rej posłużono się metodą opracowaną przez benedyktynów z Solesmes. 
Jej istotą jest porównanie fragmentów melodycznych wybranych z 438 rę-
kopisów europejskich, charakteryzujących się notacją neumatyczną lub 
melizmatyczną, uszeregowanych w 150 różnych wersji – tzw. warian-
tów. Fragmenty te pochodzą z incipitów utworów bądź odcinków melo-
dycznych, wybranych z części de temptore i de sanctis. Niezbędną pomocą 
w badaniach jest indeks Le Graduel Romain powstały kilkadziesiąt lat temu 
w Solesmes21. Celem dociekań jest ustalenie stopnia pokrewieństwa mię-
dzy rękopisami. Pozytywną stroną tej metody jest możliwość zinterpre-
towania miejsc określanych jako braki, które są wynikiem zgubienia kart 
bądź ich mechanicznego uszkodzenia, czy wreszcie nieczytelności. Zasto-
sowano bardzo prosty zabieg, oparty na logicznym założeniu, że im więcej 
jest miejsc identycznych (warianty zgodne), tym większe istnieje prawdo-
podobieństwo, że wśród braków również istniały miejsca zgodne. Metoda 
wariantowa pozwala obliczyć liczbę takich miejsc. Jest to oczywiście tylko 
przypuszczenie, a nie teza, która uprawniałaby do defi nitywnego formu-
łowania wniosków. Uświadamiając sobie również słabe strony tej metody, 
badacze traktują ją wyłącznie jako narzędzie pomocnicze. W przypad-
ku kodeksów tradycji franciszkańskiej mamy do czynienia z jeszcze jedną 
trudnością związaną ze stosowaniem metody badań wariantów. Kodeksy 
te charakteryzują się bowiem wielkim zunifi kowaniem. Tak więc poszuki-
wanie wpływów innych tradycji na poszczególne kodeksy braci mniejszych 
wydaje się bezzasadne. Biorąc jednak pod uwagę, że przedmiotem nasze-
go zainteresowania jest starosądecki graduał ms. 2a, który w dotychczaso-
wych publikacjach określany był zgodnie jako kodeks napisany stosunkowo 
późno – na początku XIV wieku, a więc w czasie, gdy restrykcyjne reguły 
kopiowania rękopisów nie były już tak skrupulatnie przestrzegane, wyko-
rzystanie metody analizy wariantów staje się jak najbardziej uzasadnione. 

Reasumując, analiza wariantów starosądeckiego graduału – w odniesie-
niu do kodeksów europejskich – pozwoliła zauważyć, że najbardziej odległe 
są rękopisy powstałe na terenie południowych Niemiec, Szwajcarii i Au-
strii, natomiast najbardziej zbliżone – kodeksy franciszkańskie powstałe 

21 Le Graduel Romain, t. IV, Mâcon 1960.
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na terenie Włoch i Francji. Ponadto badania wariantowe potwierdziły ge-
netyczne związki rękopisu ms. 2a z tradycją franciszkańską. Na plan pier-
wszy wysuwają się franciszkańskie mszały: Fra 1 i Fra 3 oraz mszał rzymski 
Rom. Fra 1 powstał na przełomie XIV i XV wieku i obecnie jest przecho-
wywany w Beuron. Fra 3 pochodzi z okresu 1230–1250, z Neapolu. Podob-
nie wielką bliskość wykazuje Rom – mszał rzymski z I połowy XIV wieku, 
przechowywany w Tuluzie. Ponadto trzeba zauważyć wielką bliskość trze-
ciego kodeksu franciszkańskiego – Fra 2 z Ziemi Świętej, pochodzącego 
z II połowy XIII wieku. Badania wariantowe dowodzą jednoznacznie, że 
kodeks starosądecki ms. 2a genetycznie wywodził się z tradycji francisz-
kańskiej, ponadto podobieństwa z rzymskim kodeksem wskazują na po-
wiązania z liturgią sprawowaną w kaplicy na Lateranie.

W odniesieniu do polskich źródeł w badaniach wariantowych posłużo-
no się rękopiśmiennymi wynikami badań T. Maciejewskiego. Odniesienie 
się do niepublikowanych wyników prac naukowych może rodzić zarzut 
osłabienia wiarygodności przeprowadzonych analiz. Biorąc jednak pod 
uwagę fakt, że w polskich opracowaniach nie doczekaliśmy się dotąd in-
deksu wariantów muzycznych sporządzonego na wzór Le Graduel Roma-
in, oraz bogaty zakres badań wspomnianego muzykologa, dzięki którym 
można porównać już nie kilka, ale blisko 50 polskich kodeksów, autor dy-
sertacji uznał, że taki zabieg jest uzasadniony.

Wyniki badań wariantowych w odniesieniu do rękopisów polskich 
wskazują na wielką bliskość ms. 2a do pozostałych kodeksów klarysek. 
Najbardziej odległym spośród nich jest krakowski ms. 205, w którym wy-
stępuje 7 miejsc z odmiennym zapisem muzycznym. Jest to najstarszy 
z wszystkich graduałów klarysek22. W gnieźnieńskim ms. 170 notujemy 
6 miejsc odmiennych. Starosądeckie rękopisy okazują się najbliższe – ms. 2
ma 5 miejsc odmiennych, zaś ms. 1 tylko 2. Trzeba zaznaczyć, że prace 
porównawcze były prowadzone nieco inaczej niż w odniesieniu do rę-
kopisów europejskich, w których przypadku przyjęcie kategorii przy-
należności do grupy wiązało się z wprowadzeniem pewnych uogólnień. 
W efekcie miejsca określone jako odmienne nie oznaczają różnych warian-
tów w rozumieniu zasady obliczania dystansów, stosowanej do badań ręko-
pisów europejskich. Choćby w przypadku wariantu 2 wszystkie istniejące 
formy zapisu – bivirga, cephalicus i virga, znajdują się w tej samej grupie 
wariantowej (B), co sprawia, że pojawiające się różnice nie mają wpływu na 
22 M. Szczotka, Graduał ms. 205 z Biblioteki Klarysek Krakowskich w świetle polskiej i europejskiej tra-

dycji liturgiczno-muzycznej, dz. cyt., s. 52, 229.

dystans. Jedynie w przypadku wariantów: 77, 79, 80, 130 i 138, notowane 
różnice wiążą się z różnicami w grupach wariantowych. Ostatecznie, rę-
kopisy ms. 2, ms. 205 i ms. 170 w trzech miejscach mają inny wariant niż 
ms. 2a. Starosądecki ms. 1 znów wydaje się najbliższy, gdyż tylko w jednym 
przypadku (wariant 77) ma inną grupę wariantową. Wprawdzie rękopis 
ten wykazuje dużą liczbę braków w repertuarze śpiewów adwentowych, 
co jest rezultatem zniszczenia początkowych kart rękopisu, uzasadnionym 
będzie jednak przypuszczenie, iż w przypadku tych utworów również nie 
było rozbieżności, gdyż repertuar ten jest mocno zunifi kowany we wszyst-
kich kodeksach klarysek.

Pośród innych rękopisów duży stopień podobieństwa prezentują gra-
duały związane z tradycją franciszkańską. Kodeks augustianów z Krakowa 
– ms. 3035 i 3036 z 1493 roku, jest zgodny z ms. 2a w ponad 90%, nato-
miast bernardyński ms. 5 RL z XV wieku w ok. 70%. Wśród pozostałych rę-
kopisów polskich zauważyć należy grupę kodeksów cysterskich zgodnych 
w ok. 60%; są to: BN ms. Baw 2, BSPe ms. 118 i 119, BUWr ms. IF 414 po-
chodzące z XIII wieku; BSPe ms. L 13 i L 21, BUWr ms. IF 416 z XIV wieku; 
oraz AAP ms. 76. Podobną bliskością repertuaru, oscylującą w granicach 
60%, charakteryzują się manuskrypty norbertańskie: BSCz ms. 12 z XV 
wieku, BNI ms. Rm 3 z wieku XIV, BUWr ms. IF 385 z 1319 roku, BUWr 
ms. IF 422 z roku 1351, BUWr ms. IF 423 z 1362 roku. Kodeksy diecezjalne 
są odległe, zbieżności z ms. 2a wahają się w granicach 30%.

Podsumowując, trzeba raz jeszcze zauważyć, że tradycja skryptorska 
franciszkańskiej rodziny zakonnej na przełomie XIII i XIV stulecia mia-
ła wyjątkowe znaczenie w kształtowaniu się liturgii i kultury muzycznej 
Kościoła. Szczególne miejsce miał tu starosądecki konwent sióstr klary-
sek, który stał się ośrodkiem bardzo znaczącym na scenie życia religijnego 
i publicznego. Nie do przecenienia jest wkład „ubogich panien” w rozwój 
kultury na płaszczyźnie liturgiczno-muzycznej. 

Analiza graduału ms. 2a z założenia miała wskazać możliwość zreda-
gowania go w rodzimym skryptorium przez same siostry, co byłoby bez-
precedensowym wydarzeniem. Poszukiwania ograniczono do badania 
związków genetycznych kodeksu ms. 2a z innymi rękopisami europejski-
mi i polskimi, jak też próby doprecyzowania czasu powstania graduału 
i wreszcie – co, zgodnie z postawionym kryterium, było najważniejsze – 
określenia miejsca jego powstania.
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Możemy obecnie przedstawić konkretne konkluzje, w różnym stopniu 
prawdopodobne lub pewne. Graduał ms. 2a jest bez wątpienia przykła-
dem wiernego realizowania zaleceń trzynastowiecznej franciszkańskiej re-
formy liturgicznej. Dlatego może się wydawać, że badanie innych – oprócz 
franciszkańskich – wpływów było bezzasadne, a konieczne tylko z racji za-
sady wierności przyjętej metodzie badań. Jednakże wyniki analiz, sprowa-
dzające się do wskazania nie tylko środowiska genetycznie warunkującego 
rękopis, lecz także kodeksów bardzo zbliżonych, mają niebagatelne zna-
czenie. Analiza zawartości kodeksu – introitów, wersetów, ofertoriów, 
śpiewów komunijnych, a nade wszystko bogatego zestawu wersetów alle-
lujatycznych – pozwala na jednoznaczne przyporządkowanie kodeksu do 
rodziny franciszkańskiej. Co więcej, wyraźnie zarysowała się tutaj swoi-
stego rodzaju odrębność rękopisów klarysek. Taką tezę potwierdza bogaty 
przekaz sekwencji zapisanych przez kopistę w pierwotnej warstwie rękopi-
su oraz zestaw śpiewów Ordinarium Missae.

Analiza wariantów wykazała, że wśród europejskich kodeksów do 
najbliższych należy zaliczyć dwa włoskie rękopisy franciszkańskie: mszał 
Fra 1 i Fra 3, a następnie – również franciszkański – graduał Fra 2 i mszał 
rzymski Rom. Podobne wyniki przynoszą badania porównawcze Ordina-
rium. Spośród wszystkich europejskich kodeksów franciszkańskich na plan 
pierwszy wysuwają się dwa: rzymski XX (Var. 290) i paryski Fra 2. Pierwszy 
notuje wszystkie kompozycje przekazane przez ms. 2a, a drugi opuszcza 
jedynie Agnus Dei 2. Ponadto identyczność schematów mszalnych z rzym-
skim XX (Var. 290) potwierdza genetyczny związek franciszkańskiej tra-
dycji z katedrą laterańską. Najbardziej odległe w stosunku do ms. 2a są 
rękopisy powstałe w ośrodkach południowych Niemiec, Szwajcarii i Au-
strii, a najbardziej zbliżone kodeksy pochodzące z Włoch i Francji.

Co niezwykle znaczące, badania potwierdzające odrębność tradycji klary-
sek w stosunku do pozostałych rękopisów tradycji franciszkańskiej potwier-
dzają jednocześnie przypuszczenie, że starosądecki kodeks mógł powstać 
w tamtejszym klasztorze. Świadczy o tym nie tylko zapisanie w rękopisie 
niektórych kompozycji powstałych w XIV wieku w środowisku polskich 
franciszkanów, ale także brak utworów lub not dla franciszkanów charakte-
rystycznych. Fakt ten może sugerować, że skryptorzy zdawali sobie sprawę 
z zasobów klasztornej biblioteki i zakładali, iż w razie potrzeby będzie moż-
na posłużyć się innym kodeksem zawierającym kompletny zapis.

Badania wykazują, że w redagowaniu księgi brało udział trzech skryp-
torów. W grafi ce zapisu można dostrzec wpływy estetyki innych kodeksów 

klarysek. Jeśli kodeks został zapisany w Starym Sączu, to siostry wzoro-
wały się najprawdopodobniej na istniejących już wówczas w klasztorze 
kodeksach ms. 1 i ms. 2. Może o tym świadczyć grafi czna strona duktu pi-
sarskiego i forma zapisanych majuskuł, a także przekaz kompozycji. Ręko-
pis nie jest księgą chóralną, ma charakter itinerarium – księgi podręcznej, 
zapisanej najprawdopodobniej dla ksieni klasztoru, co również prze-
mawia za rodzimym pochodzeniem księgi. Niezwykle bogaty inwentarz 
średniowiecznych ksiąg w bibliotece starosądeckiej i fakt istnienia czterna-
stowiecznych dopisów w pozostałych kodeksach klarysek, w tym przeka-
zów wielogłosowości, wskazują również na skryptorską działalność sióstr 
i potwierdzają możliwość zredagowania całej księgi w klasztorze starosą-
deckim. Wszystko to świadczy o zaangażowaniu skryptorskim starosądec-
kiego konwentu i tym samym staje się argumentem przemawiającym za ro-
dzimym pochodzeniem kodeksu ms. 2a. Jednakże z przyczyn oczywistych 
– głównie rzetelności naukowej – nie da się tego zagadnienia rozstrzygnąć 
jednoznacznie, można jedynie przedstawić argumenty, które wskazują na 
polskie i starosądeckie pochodzenie kodeksu.

Jeśli więc rękopis ms. 2a został wykonany w Starym Sączu, to spisały go 
trzy siostry, zapisujące różne sekcje manuskryptu w różnym czasie. Pierw-
szą z nich jest sekcja obejmująca karty 155–170. Najpóźniej zapisano koń-
cowe karty kodeksu, czyli 333–404. W końcu siostra, którą można określić 
jako „skryptora pierwszego”, złożyła kodeks w całość, czyli uzupełniła bra-
kujące karty, złączyła je w składki i dopisała ostatnie karty rękopisu. Miało 
to miejsce najprawdopodobniej w latach dwudziestych XIV stulecia.
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Dzieje i specyfika 
Reguły w. Jana de Matha

Śluby w Zakonie Przenajświętszej Trójcy są integralnie włączone w re-
gułę napisaną przez św. Jana de Matha. Stanowi ona jedyny zachowany 
tekst autorstwa założyciela trynitarzy i ma pewne charakterystyczne ce-
chy. Jej treść ulegała drobnym zmianom w sześciu kolejnych redakcjach 
dokonanych w ciągu wieków. Jak każdy dokument normatywny, również 
ona ma elementy oryginalne, które określają i obrazują jej odrębność. Od-
wołując się do kontekstu okresu jej redakcji, trzeba ją zestawić z innymi 
podstawowymi zakonnymi regułami tej epoki, a mianowicie augustiańską, 
benedyktyńską i franciszkańską, wskazując porównawczo różnice i podo-
bieństwa. 

1. Ogólna charakterystyka reguły i jej redakcje

Każdy zakon powołany do życia w średniowieczu opiera swoje istnienie 
na zasadach porządkujących styl życia zakonnego określających jego cha-
rakter, charyzmat i zasadnicze cele. Zasady te tworzą regułę zakonną, która 
zakłada określony model postępowania. W przypadku trynitarzy jej auto-
rem jest założyciel, który czerpał inspiracje z reguł już istniejących, po pro-
stu przystosowując ich idee do celu, jaki stawiał zakładanemu zakonowi.

Reguła wymaga aprobaty Stolicy Apostolskiej, która uwiarygodnia nowo 
powstałą instytucję przez nadanie jej praw i przywilejów. Regułę określaną 
jako własna, czyli autorstwa założyciela św. Jana de Matha, mają trynitarze. 
Jednak zawiera ona także poprawki, które, jak wynika z treści bulli apro-
bującej, poczynione zostały na prośbę samego autora przez wyznaczonych 
papieskich recenzentów i Innocentego III.

O tym, że mamy rzeczywiście do czynienia z dokumentem reguły try-
nitarzy, świadczy niewątpliwie bulla ją aprobująca Operante divinae dispo-
sitionis. Innocenty III używa w niej bowiem terminu „reguła”. Nadto sam 
tekst zawiera słowo „reguła”, gdy nakazuje ministrowi czuwanie nad zacho-
wywaniem jej przepisów1.

Reguła św. Jana de Matha ma swoją historię. Podczas celebrowanej 
przez niego pierwszej Mszy św. założyciel trynitarzy otrzymał wewnętrz-
ne przesłanie, aby założyć nowy zakon. To faktyczne mistyczne widzenie, 
które miało miejsce w czasie Eucharystii, potrzebuje głębszej refl eksji. Od-
bywa zatem w okolicach Cerfroid rekolekcje dla rozpatrzenia woli Bożej. 
Tam spotyka miejscowych eremitów, co naturalnie może świadczyć, że 
eremityzm wpisuje się w historię początków zakonu, za sprawą św. Feliksa 
de Valois, którego tam spotkał. Reguła zakonna stanowi wynik i owoc od-
bytych wówczas rekolekcji. 

Niektórzy historycy sądzą, że reguła św. Jana de Matha jest propositum 
zredagowanym przez niego2 w czasie jego duchowych ćwiczeń. Termin ten 
można rozumieć w znaczeniu postanowienia nadania zarysu, czyli głów-
nych, fundamentalnych założeń, na których miał powstać zakon.

Innocenty III nie zatwierdza reguły natychmiast. Za pośrednictwem św. 
Jana kieruje list do biskupa Paryża Odona de Sully (1196–1208) i opata pa-
ryskich wiktorynów3, aby uzyskać od nich wiarygodne informacje co do 
stylu życia, charyzmatu i działalności grupy pierwszych trynitarskich za-
konników. Kościół przygląda się przez pewien czas grupie pierwszych braci 
trynitarzy i z roztropnością akceptuje ich wspólnotę. Papieską aprobatę re-
guła otrzymuje bullą Operante divine dispositionis 17 grudnia 1198 roku, po 
zasięgnięciu opinii paryskich hierarchów kościelnych. Bulla zawiera także 
ofi cjalnie zatwierdzony tekst reguły, z kilkoma drobnymi poprawkami, któ-
rych autorami są niewątpliwie biskup Paryża i opat wiktorynów. Jednakże 
fakt ten nie odbiera jej właściwego autorstwa św. Janowi de Matha. 

1 Świadectwo materialne potwierdzające, że jest to reguła zakonu, stanowi epitafium z marmurowe-
go sarkofagu św. Jana de Matha z kościoła San Tommaso in Formis w Rzymie z 21 grudnia 1213 
roku. Znajduje się ono obecnie w Muzeum Archeologicznym w Madrycie. Zamieszczony na nim 
napis informuje, że trynitarze założeni zostają „według własnej reguły” zatwierdzonej przez Stoli-
cę Apostolską; zob. P. Zabaleta, San Juan de Mata fundator de la Orden de la Santa Trinidad y de los 
cautivos, Salamanca 1978, s. 197; por. A. Romano, S. Giovanni di Matha fondatore dell’Ordine del-
la SS. Trinita, Vicenza 1961, s. 295-296; P. I. Marchionni, Note sulla Storia delle Origini dell’Ordine 
della SS. Trinita, Roma 1973, s. 187; P. Deslandres, L’ Ordre des Trinitaires, Toulouse 1903, t. I, s. 18; 
Antonin de L’Assumption, Les origines de L’Ordre de la Très Sainte Trinité d’après les documents, Ro-
ma 1925, s. 21.

2 P. Andriamahita, Domus Trinitatis. Une recherche théologique et historique sur le charisme originai-
re des trinitaires, Roma 1998, s. 26.

3 Tamże, s. 26-27.
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Reguła ma charakter klerycki, mimo że zakonnicy nazywani są braćmi. 
Wyraźnie zleca ona władzę w zakonie kapłanom lub klerykom przygoto-
wanym do święceń. Niektórzy historycy zakonni uważają, że jest to jed-
na z poprawek wprowadzonych przez paryskich recenzentów reguły, być 
może opata wiktorynów. Cosimo Mazzarisi di Jesu uważa, że aby stwier-
dzić, która z części reguły może być przypisana Janowi, która opatowi wik-
torynów, która biskupowi paryskiemu, a która w końcu papieżowi, trzeba 
zająć się nie tylko bullą, w której reguła ta jest umieszczona, ale przyjrzeć 
się również poprzedzającym jej wydanie ośmiu miesiącom, podczas któ-
rych Innocenty III bierze pod swoją opiekę trzy pierwsze domy zakonu: 
Cerfroid, Planel i Bourg-la-Reine4. 

Wydaje się, że Założyciel, udając się do papieża w maju 1198 roku, miał 
już dokładną koncepcję dotyczącą stylu i modelu życia zalecanego swoim 
duchowym uczniom. Jego poglądy w niej zawarte mogły ujmować swoim 
nowatorstwem Innocentego III, który franciszkanom i dominikanom dał 
jedynie ustne zatwierdzenie, a dopiero za pontyfi katu następnego z papie-
ży zostali oni zatwierdzeni defi nitywnie. 

Bulla Cum a Nobis z 16 maja 1198 roku nie jest jedynie dokumentem 
potwierdzającym przejęcie pod papieską opiekę fi zyczną i duchową trzech 
domów zakonu. Aby tego dokonać, wystarczyłby dokument dużo prost-
szy, mniejszej rangi prawnej. Tymczasem w bulli Cum a Nobis zawarty jest 
wyraźnie cel zakonu, życie normowane regułą, wreszcie jednoznaczne po-
zwolenie na zakładanie kolejnych domów, na które rozciągnięta zostaje 
opieka papieska. Zatem jeszcze przed przybyciem do Rzymu Jan poddaje 
publicznej ocenie koncepcję swojego zakonu. Trzy istniejące już domy zo-
stały bowiem założone w celu wykupienia chrześcijan, którzy dostali się do 
niewoli pogan. Wtedy też pojawiają się pewne trudności ze strony innych 
zakonów miejscowych, obok których powstają pierwsze trynitarskie kon-
wenty. Z tym faktem związny jest surowy i groźny nakaz papieski, aby nikt 
nie ośmielał się odciągać potencjalnych donatorów na rzecz zakonu i do-
mów, zmieniać celów zakonu czy też trybu życia zgromadzonych wokół 
Jana de Matha pierwszych zakonników5. 

Reguła św. Jana de Matha w formie dziś istniejacej nie ma prologu, a za-
ledwie nagłówek. Znany jest, jak wiadomo, jej odpis, włączony w treść 
papieskiej bulli. W porównaniu z innymi, wcześniejszymi regułami mona-

4 C. Mazzarisi, L’Ordine Trinitario nella Chiesa e nella storia – Note storiche – critiche – esegetiche, 
Torino 1964, s. 138.

5 Tamże.

stycznymi jest ona stosunkowo krótka. Cechuje się zwięzłością; jest precy-
zyjna w języku, jasna w kwestiach, które wytycza. Zawiera 40 punktów. Juan 
Pujana przedstawia ją w kontekście trzech tematów, a mianowicie związ-
ku z Przenajświętszą Trójcą, związku ze stylem życia zakonników i działal-
nością apostolską6. Te trzy zasadnicze tematy reguły w nieco inny sposób 
ukazuje włoski historyk zakonu Gulio Cipollone. Stawia on na pierwszym 
miejscu szczególne nabożeństwo i kult Przenajświętszej Trójcy. Następnie 
omawia bardziej ewangeliczny styl życia zakonnego, z czym związana jest 
formacja zakonna, wreszcie podejmowanie zobowiązań społecznych („re-
dempcja niewolników” i dzieła dobroczynne). Obowiązek społeczny wy-
zwalania i gościnności, jak można zauważyć, pozostaje w ścisłym związku 
z duchem ubóstwa, nacechowanym powinnością ulokowania jednej trze-
ciej części dóbr w redempcyjnej misji. Ta interpretacja G. Cipollonego 
może być dookreślona, gdy analizuje się normy regulujące działalność i ży-
cie zakonu wewnątrz i poza klasztorem7.

W ciekawy sposób charakteryzuje regułę P. Andriamahita, zwracając 
uwagę na trzy pierwsze punkty, wobec których 37 pozostałych stanowi kon-
kretyzację i rozwinięcie. Do zasadniczych fundamentów, według niego, nale-
ży konsekracja braci trynitarzy we wspólnocie, sama wspólnota odkupienia 
oparta na miłości i wzajemnym dzieleniu się, oraz oczywiście kult Przenaj-
świętszej Trójcy8. Na tych trzech fi larach opiera się tożsamość trynitarzy 
w łonie Kościoła i świata9. Motywem spajającym jest wspólnota. 

Drugą regułę trynitarską, która ulega minimalnej zmianie, zatwierdza 
Honoriusz III 9 lutego 1217 roku listem Operante divine dispositionis, któ-
ry daje pełny tekst reguły, zmodyfi kowany w kilku punktach, a mianowicie 
1, 2, 3, 4 i 910. Zmiany dotyczą drobnych kwestii, m.in. nazwy zakonu: Bra-
cia Świętej Trójcy, zmienionej na Bracia Zakonu Świętej Trójcy. Środkiem 

6 J. Pujana, San Juan de Mata, Fundador de la Orden de la Santisima Trinidad, dz. cyt., s. 102-105; por. 
tenże, Trinitaires, dz. cyt., kol. 1267. Podział reguły na 40 rozdziałów wprowadził J. Gross, w rege-
strze, który zawiera bullę Operante divine dispositionis. Brak w niej jakiejkolwiek numeracji. Nu-
merację przyjmuje się na użytek własny zakonu. Znajduje się ona również w regule wydanej razem 
z najnowszymi konstytucjami; zob. Regola e Constituzioni dei Frati dell’Ordine della SS. ma Trinita – 
Testo ufficiale Latino e versione Italiana, Roma 1985. Inną numerację dzielącą regułę na 24 rozdziały 
zasugerował Sergio Pagano; zob. G. Cipollone, Trinità e liberazione tra cristianità e islam. La regola 
dei trinitari, Assisi 2000, s. 72-87; por. S. Pagano, Il testo della R T: redazione, annotazioni diplomati-
che, aggiornamenti del secolo XIII, w: La liberazione dei Captivi tra Cristianita e Islam – oltre la cro-
ciata e il Ğihad. Tolleranza e servizio umanitario, Atti del Congresso interdisciplinare di studi storici 
(Roma, 16-19 settembre 1998), red. G. Cipollone, Città del Vaticano 2000, s. 51-118.

7 G. Cipollone, La Famiglia Trinitaria (1198–1998)..., dz. cyt., s. 23-25. 
8 P. Andriamahita, Domus Trinitatis. Une recherche théologique et historique..., dz. cyt., s. 29-30.
9 Pytanie o model wspólnoty pierwszych trynitarzy jest jednym z problemów badawczych, na które 

stara się odpowiedzieć P. Andriamahita.
10 J. Gross, The Trinitarians’ Rule of Life. Texts of the six principal editions, Roma 1983, s. 17-23; por. 

Honoriusz III, Operante divine dispositionis, w: Fuentes Historicas de la Orden Trinitaria (s. XII-XV), 
red. J. L. Aurrecoechea, A. Moldόn, Cordoba 2003, s. 108-109.
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lokomocji zakonnika, którym według reguły był początkowo osioł, za zgo-
dą papieża zostaje muł11.

Rewizję trzeciego opracowania reguły sporządzonego na prośbę Mi-
nistra Generalnego Alarda Urban IV zleca biskupowi Paryża Renaudo-
wi i opatom paryskich kanoników regularnych, a mianowicie Robertowi 
z opactwa św. Wiktora oraz Th ibotowi (Teobaldowi) z opactwa św. Geno-
wefy. Orzeczenie papieskie, by zrewidować regułę, sformułowane w grud-
niu 1262 roku, choć wykonane już w maju następnego roku, dopiero 
7 grudnia 1267 roku otrzymuje wymaganą ratyfi kację. Klemens IV ogłasza 
jej tekst w dokumencie Ordine vestro12. Używa ona już zmodyfi kowanej 
nazwy zakonu, a mianowicie Bracia Domu Zakonu Świętej Trójcy i Nie-
wolników. Istotnym dylematem po sześćdziesięciu czterech latach od za-
twierdzenia reguły okazuje się kwestia podziału wszelkich ofi ar, dochodów 
i przychodów na trzy części, z zastrzeżeniem jednej z nich na cele wykupu 
niewolników. W przypadku gdy donator nie wyraża chęci przeznaczenia 
swego zapisu na tego rodzaju cel, należy go nie przyjmować. W ten sposób 
reguła pozbawia zakon pewnej kwoty fi nansowych wpływów. Znaczącą 
zmianą w zrewidowanej regule jest zapis, że każdy ofi arodawca powinien 
być informowany o przeznaczeniu jednej trzeciej części jego darowizny na 
redempcję. Zakonnicy zobowiązani są respektować wolę donatora, gdy ten 
zakłada z góry inny cel swej ofi ary. Ofi ary przekazane w formie płodów 
rolnych, owoców, warzyw mogą zaspokajać wyłącznie potrzeby zakonne-
go stołu, chyba że przetworzone są na produkty rynkowe lub sprzedane. 
Wówczas także z tych darowizn obowiązuje „tertia pars”. 

Reguła określa wezwania kościołów trynitarskich: mają one być pod we-
zwaniem Świętej Trójcy. Chodzi o kościoły wybudowane wyłącznie przez 
trynitarzy13. O ile w poprzednich regułach leniwych zakonników należało 
wykluczać ze wspólnoty, ta redakcja nakazuje ich karać. Należy to do obo-
wiązków ministra, czyli przełożonego14. Reguła zawiera też szereg innych 
zmian, dotyczących koloru znaków na habitach, używania koni w podróży, 
zmniejszenia liczby dni postnych. Co się tyczy wyboru ministra, początko-

11 A. O. D’Errico, The Trinitarians and overview of their eight hundred years service to God and hu-
manity, [Rome 2000], s. 110. Motywy zamiany osłów na rzecz mułów uwzględnia papież w piśmie 
z 15 sierpnia 1220 roku; zob. Honorius III, Cum Ministri Christi, w: Fuentes Historicas de la Orden 
Trinitaria, dz. cyt., s. 130-133.

12 Clemens IV, In ordine vestro, w: Fuentes Historicas de la Orden Trinitaria, dz. cyt., s. 292-312; J. Gross, 
The Trinitarians’ Rule of Life..., dz. cyt., s. 25-34.

13 Nie zmienia się wezwań świątyń, które zakon otrzymał, a wcześniej był już w nich sprawowany kult. 
14 A. O. D’Errico, The Trinitarians..., dz. cyt., s. 110-111. Warto porównać łacińskie wersje redakcji 

omawianych reguł; zob. J. Gross, The Trinitarians’ Rule of Life..., dz. cyt., s. 10-12; 28-31.

wo mogła go dokonywać cała wspólnota. Tym razem zostało to zastrzeżo-
ne wyłącznie duchownym, czyli kapłanom15.

W ten sposób znowelizowana reguła rozpowszechnia się pod nazwą re-
guły klementyńskiej lub złagodzonej. Przestrzega jej cały zakon do końca 
XVI wieku. Natomiast reformatorzy przyjmują na potrzeby innych gałęzi 
tę lub oryginalną wersję z 1198 roku. Jedynie trynitarze trzewiczkowi po-
sługują się nią aż do swego wygaśnięcia w roku 1894.

Od początku XIII wieku obok reguły trynitarze posiadają też inne do-
kumenty o charakterze normatywnym (statuty i konstytucje), które wraz 
z regułą porządkują zakonny model życia. Mimo że najstarsze zachowane 
statuty pochodzą z roku 1263, wyraźnie wynika z nich, że istniały wcześ-
niejsze, które nie są znane, a które należy datować na lata ok. 1231–124816. 
Chodzi o statuty generalne, dotyczące całego zakonu, m.in. z 1319 i 1429 
roku, w przeciwieństwie do obecnych statutów prowincjalnych, które doty-
czą jedynie danej prowincji17. 

Po reformie zakonu w 1599 roku, dokonanej w Hiszpanii pod kierun-
kiem Jana Chrzciciela od Poczęcia Rico, w której wyniku powstaje gałąź 
hiszpańskich trynitarzy bosych, Paweł V zatwierdza na ich użytek, listem 
Romanus Pontifex z 5 sierpnia 1619 roku, zrewidowaną redakcję reguły 
trynitarskiej. Pełna nazwa trynitarzy brzmi w niej Bracia Zakonu Świę-
tej Trójcy i Wykupu Niewolników. Co się tyczy odzieży, która według po-
przedniej reguły miała być wełniana i biała, teraz powinna być sporządzona 
z surowej wełny. Dodano również płaszcz (kapę), której kolor w języku ła-
cińskim określono jako bruni18. Wspólnota domu powinna liczyć przynaj-
mniej siedmiu zakonników. 

Kolejną, nieco zmienioną redakcję reguły dla hiszpańskich trynitarzy bo-
sych zatwierdza i ogłasza Urban VIII listem In cathedra principis z 20 wrześ-
nia 1628 roku19. Nie ma w niej m.in. wzmianki, że materiałem na odzież ma 
być surowa wełna. Liczba zakonników we wspólnocie domowej powinna 
liczyć co najmniej dwunastu braci20.

Ostateczne wydanie reguły trynitarskiej dla hiszpańskich reformowa-
nych zakonników znajduje się w liście Urbana VIII Salutaribus apostoli 
15 A. O. D’Errico, The Trinitarians..., dz. cyt., s. 111. Oficjalna nazwa Zakonu została zmieniona w koń-

cowej formie. Zamiast sformułownia „i niewolników” było odtąd „i wykupu niewolników”.
16 Tamże, s. 112-113. Statuty te uchyla Innocenty IV w roku 1654.
17 Struktura prowincjalna w Zakonie Trynitarzy istnieje od ok. 1220 roku. Odrębne prowincje 

są wymieniane w pierwszym okresie ustawodawstwa zakonu, jednak już po śmierci założyciela 
św. Jana de Matha. Pierwsze prowincje zakonne mają struktury zapożyczone od franciszkanów.

18 J. Gross, The Trinitarians’ Rule of Life..., dz. cyt., s. 37.
19 List ten zawiera cały tekst reguły; zob. J. Gross, The Trinitarians’ Rule of Life..., dz. cyt., s. 42-51.
20 Punkty 6 i 4 redakcji tej reguły.
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monitis z 25 września 1631 roku, który zarazem zatwierdza opublikowa-
ną w nim jej redakcję21. Ta wersja, znana jako Regula Urbaniana, okre-
śla trynitarzy hiszpańskich reformowanych nazwą Braci Bosych Zakonu 
Przenajświętszej Trójcy i Wykupu Niewolników. Kolor płaszcza zakon-
nego określa, używając łacińskiego terminu fuscus22. Odnośnie do posił-
ków, poza określonymi świętami mięso przeznaczone było do spożycia dla 
wszystkich tylko w niedzielę. W wyniku tej reformy reguły miał miejsce 
szereg zmian w administracji i sposobie zarządzania zakonem. Wybory na 
urzędy generalne i prowincjalne mają dokonywać się na kapitule general-
nej, ta zaś odbywa się co 3 lata. Kadencje na urzędach przełożonych od tej 
pory są trzyletnie. Do profesji zakonnej dopuszcza się kandydatów od szes-
nastego roku życia, po rocznym nowicjacie23.

Trzy redakcje reguł dotyczących trynitarzy bosych reformowanych 
z 1619, 1628 i 1631 roku różnią się niewielkimi zmianami. Pewne passusy 
zmieniają miejsce w kompozycji samego tekstu. Już od reguły z roku 1619 
podczas celebrowania godzin kanonicznych, w czym trynitarze przestrze-
gają zwyczajów paryskich wiktorynów, zaleca się dostosować do zwyczaju 
panującego w Kościele powszechnym24.

Najistotniejszym elementem hiszpańskiej reformy jest wprowadzenie 
obowiązującego wszystkich zakonników czwartego ślubu non ambiendi, 
czyli nieubiegania się o godności w zakonie, jak i poza nim. Częste wyjazdy 
redempcyjne, ponadto znajomość orientalnych języków powodują, że bar-
dziej znani trynitarze stają się tłumaczami poselstw królewskich i trafi ają 
na dwory monarchów, a co za tym idzie, część z nich przejmuje kapelanie 
dworskie, co nie przyczynia się do zachowywania obserwy zakonnej.

Owocem nadzwyczajnej Kapituły Generalnej z roku 1614 są przyjęte 
nowe Konstytucje. Stanowią one kodyfi kację obowiązujących praktyk życia 
wspólnotowego, ponadto są statutami dyscyplinarnymi. Zwiększają dni po-
stu, abstynencji od potraw mięsnych. Akcent położono na rzetelne przestrze-
ganie klauzury. Pewne klasztory mają odtąd pełnić jedynie funkcję domów 
rekolekcyjnych w celu wyciszenia wewnętrznego zakonników. Określone 
zostały dyrektywy dotyczące kapituły win, która odbywała się raz w tygo-
21 Wersję w języku francuskim. Dokonano jej podziału na 43 rozdziały; zob. Regle Primitive et Con-

stitutions des Frères dechaussés de l’Ordre de la Très Sainte Trinité pour la Redemption des captifs, 
Roma 1951, s. IX-XXIV; por. La Règle et les constitutios de l’Ordre de la Très Saint Trinité, [Roma 
1985]. Tekst łaciński J. Gross, The Trinitarians’ Rule of Life..., dz. cyt., s. 53-61.

22 Co tłumaczy się jako „ciemny” lub „czarny”. Przyjąć jednak trzeba znaczenie „czarny”. Płaszcze takie należą 
do stroju zakonnego, wymieniają je jeszcze Konstytucje przedsoborowe (z 1933 roku). Po Soborze Waty-
kańskim II, choć nadal mogą być i niekiedy są używane, w nowych Konstytucjach brak o nich wzmianki.

23 A. O. D’Errico, The Trinitarians..., dz. cyt., s. 190.
24 Synoptyczna autorska analiza tekstów poszczególnych redakcji reguł.

dniu. Obostrzenia dotyczą również zwiększenia obowiązkowego czasu po-
świeconego medytacji. Jutrznia powinna być celebrowana o północy. 

Konstytucje ulegają modyfi kacjom w trakcie kolejnych kapituł (w la-
tach 1656, 1663, 1676, 1694, 1738, 1785, 1851, 1884, 1907, 1933). Redakcja 
z 1 lipca 1676 roku zyskuje aprobatę Klemensa X. Znana pod nazwą „Kon-
stytucji Klementyńskich”, wraz z regułą z roku 1631 staje się, poza margi-
nalnymi poprawkami i przystosowaniem jej do wymogów Kodeksu Prawa 
Kanonicznego z 1917 roku, zasadniczą obowiązującą legislacją trynitarzy 
bosych hiszpańskich25 aż do zmian wskazanych dyrektywami dokumen-
tów Soboru Watykańskiego II. 

Odbywająca się już w 1965 roku Kapituła Generalna w Rzymie powo-
łała specjalną komisję związaną z postulowaną odnową ustawodawstwa 
w oparciu o tożsamość i cele wytyczone charyzmatem. Sama Kapituła do-
konała zmian interpretacji ponad trzydziestu artykułów Konstytucji z 1933 
roku, sugerując odpowiednie wskazania. W celu przeprowadzenia prac26 
zmierzających do opracowania nowych Konstytucji Kapituła ustanawia 
Generalną Komisję Rewizji Ustawodawstwa Zakonnego, którą powołuje 
(23 lipca 1965 roku) sama Rada Generalna. Odbywająca się w dniach od 
8 do 11 września 1968 roku prekapituła przygląda się pracom przeprowa-
dzonym przez Komisję, a także powiększa jej skład o reprezentantów po-
szczególnych prowincji. Szkic Konstytucji sporządzonych przez Komisję 
ulega znacznej korekcie i modyfi kacjom na nadzwyczajnej Kapitule Gene-
ralnej w Granby w Kanadzie (1 sierpnia – 16 września 1969). Sporządzo-
ne wówczas eksperymentalne Konstytucje są owocem przeprowadzonych 
w duchu Soboru ważniejszych zmian27 organizacyjno-administracyjnych. 
Przewidywana kodyfi kacja nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego zakła-
da wprowadzenie do Konstytucji poprawek zgodnych z przyszłym prawo-
dawstwem kościelnym, zatem opracowania kolejnych Konstytucji. 

Czwarta Kongregacja Generalna zebrana w Madrycie w 1979 roku 
w celu ożywienia ustawodawstwa określa kryteria sformułowania nowych, 
ostatecznych Konstytucji. Kongregacja ta powołuje Komisję odpowiedzial-
ną za sporządzenie ich tekstu. Zakłada ona z góry, że sporządzony w ten 
sposób dokument zostanie zaprezentowany zakonnikom, po czym przed-
stawiony Kapitule Generalnej28. 

25 A. O. D’Errico, The Trinitarians..., dz. cyt., s. 189-190; por. G. Cipollone, La Famiglia Trinitaria 
(1198-1998)..., dz. cyt., s. 65.

26 A. O. D’Errico, The Trinitarians..., dz. cyt., s. 310.
27 Tamże, s. 311-312.
28 Tamże, s. 314.
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Generalna Kongregacja zebrana 7–9 października 1982 roku analizu-
je i przegląda sporządzone Konstytucje przed przedłożeniem ich na Kapi-
tule Generalnej w 1983 roku. Kapituła, która odbywa się w Rocca di Papa 
od 22 maja do 22 czerwca, redaguje ostatecznie obecne Konstytucje. Ofi -
cjalną akceptację i aprobatę Stolicy Apostolskiej otrzymują one dekretem 
Świętej Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich w uroczystość Zało-
życiela zakonu 17 grudnia 1984 roku; obowiązują one prawnie od 2 czerw-
ca 1985 roku29. 

Konstytucje z 1983 roku zachowują wiele elementów i szczegółów za-
wartych w poprzednich eksperymentalnych Konstytucjach z 1969 roku. 
Z ofi cjalnej nazwy zakonu usunięty zostaje termin „bosi”, który stał się ar-
chaiczny, zwłaszcza w sytuacji, gdy od dziewięćdziesięciu lat istnieje tylko 
jedna gałąź zakonu. Konstytucje określają regułę św. Jana de Matha i du-
cha reformatora św. Jana Chrzciciela od Poczęcia fi larami duchowości i pa-
storalnego apostolatu zakonu. Ich treść jest oparta bardziej na Ewangelii30. 
Konstytucje te odwołują się już jednak nie do reguły redagowanej w 1631 
roku, lecz do pierwotnej reguły Jana de Matha z 1198 roku.

2. Oryginalność i odrębność reguły. Jej trynitarność

Życie zakonne XII wieku przyjęło już swego rodzaju potrójną tradycję, 
a mianowicie monastyczną, kanoniczą i szpitalniczą. Można nawet mówić 
o poczwórnej tradycji, gdy bierze się pod uwagę zakony rycerskie. Reguła 
trynitarzy przyjmuje na własne potrzeby konkretne aspekty zastanej rze-
czywistości, poza rycerską. Monastycyzmowi zawdzięcza życie klauzuro-
we, ascezę i nastawienie na wspólnotowość. Z reguł kanoników regularnych 
przejmuje i zawdzięcza im przede wszystkim swój charakter klerykalny, 
oparty na cura animarum. Jeśli bierze się pod uwagę działalność charyta-
tywną trynitarzy, nawiązuje ona do wcześniejszych praktyk szpitalników31.

Pytanie o oryginalność reguły trynitarzy jest wyjątkowo trudne. Wpływ 
prądów monastycznych XII wieku jest w niej znaczny i uwydatnia się wy-
raźnie. Ceniony znawca monastycyzmu Jean Leclerque oryginalności tej 
doszukuje się w szczęśliwym połączeniu elementów, które choć istniały 
29 Dekret aprobujący Konstytucje Świętej Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich z 17 grudnia 

1984, w: Reguła i Konstytucje Zakonu Przenajświętszej Trójcy, Kraków 2001, s. XXXVI-XXXVII.
30 A. O. D’Errico, The Trinitarians..., dz. cyt., s. 316.
31 Część zakonów szpitalniczych ewoluuje w kierunku rodzących się zakonów rycerskich. Te zaś po-

wstają przy szpitalach, choćby w Ziemi Świętej krzyżacy – Zakon NMP Szpitala Niemieckiego w Je-
rozolimie.

już wcześniej i znajdują się w innych regułach, nigdy jednak nie tworzyły 
wspólnej całości jednego normatywnego tekstu. Jego zdaniem, gdyby nie 
to oryginalne połączenie, trudno byłoby doszukać się jakiejś jej specyfi cz-
nej właściwości. Leclerque jest benedyktynem, zatem w gruncie rzeczy od-
wołuje się w swych przemyśleniach do monastycyzmu.

Norbertanin F. Petit, zatem kanonik regularny, zdaje się jak gdyby pre-
cyzować zaczerpnięte od Leclerque’a określenie „szczęśliwego połączenia 
jej [reguły] elementów”. Według niego, oryginalność reguły Jana de Matha 
wypływa z równowagi dwóch dwunastowiecznych rzeczywistości, a miano-
wicie monastycznej, klasztornej duchowości, opartej na klauzurze, i aspeku 
pastoralnego, cura animarum, istotnego u kanoników regularnych32.

Reguła Jana de Matha jest wynikiem i owocem właściwego mu do-
świadczenia duchowego, które można zrozumieć jedynie w atmosferze 
społecznej i kościelnej XII wieku, w której jego osobowość i duchowość 
zostały uformowane33. Nie żyje on w oderwaniu od otaczającego go świata. 
Zastanawia się nad obraniem drogi zakonnego życia, które w gruncie rze-
czy ma zasadniczo tylko dwa kierunki, monastyczny i kanonicki. Szero-
ko rozumiane szpitalnictwo i jego aspekt miłosierdzia w jakimś stopniu 
pociągają już niektórych kanoników regularnych, jak też zakony rycerskie. 
Co więcej, dzieła miłosierdzia, szeroko pojęte szpitalnictwo budzi szcze-
gólne zainteresowanie niektórych grup lub opactw kanoników regular-
nych w zakresie ich pastoralnego cura animarum.

Św. Jan de Matha w swej regule dokonuje syntezy stylu życia różnych 
postaw wobec otaczającego świata, przyjętych przez zakony już istniejące. 
Godzi kontemplację z działaniem ukierunkowanym na miłosierdzie, zgod-
nie z redempcyjnym charyzmatem zakonu. Nawołuje do poszanowania 
osobowości zakonnika we wspólnocie, którą jednocześnie uwzniośla34.

Kardynał Jakub de Vitry wyraża przekonanie, że dzięki przyjętej regu-
le jawi się „życie surowe” trynitarzy jako „naśladujące pokorę Chrystusa”, 
„obfi te w dzieła miłosierdzia (…) w imię Przenajświętszej Trójcy (…) wy-
zwalanie niewolników (…) utrzymywanie chorych i ubogich”, krótko mó-
wiąc, widać „wielkość miłosierdzia i obfi tość pobożności”35. Natomiast 
mnich cysterski Alberyk, opat z Trois Fontaines (niedaleko Chalons-sur-

32 J. Borrego, La regola de la orden de la Santisima Trinidad, Salamanca 1973, s. 64-64
33 P. Andriamahita, Domus Trinitatis. Une recherche théologique et historique..., dz. cyt., s. 31. 
34 Tamże.
35 G. de Vitry, Orientalibus et Occidentalis Historia, w: Note sulla Storia delle Origini dell’Ordine della 

SS. Trinita, red. P. I. Marchionni, Roma 1973, s. 323-324; por. J. de Vitry, De fratribus Ordinis Sancte 
Trinitatis, w: Fuentes Historicas de la Orden, dz. cyt., s. 188-191; J. Borrego, La regola de la orden de 
la Santisima Trinidad, dz. cyt., s. 65. Informacje kardynała pochodzą z lat 1230–1240.
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-Marne), w kronice z 1244 roku36 pisze, że trynitarze to „zakon godny po-
chwały [naśladowania], aczkolwiek daje wiele okazji do próżnowania”37. 
Mimo tej cierpkiej uwagi jego wypowiedź w całości jest jednoznacznie po-
zytywna. Juhel de Mathefelon, arcybiskup Tours, rekomenduje trynitarzy 
swemu duchowieństwu. „Trynitarze [są] odważni w religijności, pobożno-
ści w służbie Trójcy (…) składają w ofi erze swe nieustanne poświęcenie, 
w gorliwości umartwiania się (…) w swej wielkiej pobożności ofi arują nie 
tylko to, co posiadają, lecz nawet samych siebie, aby wspierać biednych, 
wyzwalać niewolników”38.

Oryginalna jest sama koncepcja klasztoru, który reguła nazywa „do-
mem”. Oznacza on wspólnotę. Nie jest to, według Jana de Matha, ani opac-
two, ani cenobium, ani też zwykły dom zakonny lub formacyjny, lecz cen-
trum, wokół którego organizowany jest apostolat wspólnoty i życie ducho-
we trynitarzy39. Jest to Dom Świętej Trójcy, zatem w samej swej nazwie 
niezwykle zobowiązujący tych, którzy go tworzą. W późniejszej tradycji 
dominikańskiej klasztor nazywany jest „sacra praedicatio”, czyli świętym 
kaznodziejstwem. Wspólnota zakonna już samym przykładem swego ży-
cia ma wypełniać misję głoszenia Bożego słowa40, nie tylko przez jego ko-
mentowanie.

Ponieważ dom zakonny jest wspólnotą, reguła kładzie silny nacisk na 
braterstwo. Termin „brat” określający zakonnika pojawia się w niej aż 29 
razy, natomiast słowo „kapłan” jedynie dwukrotnie41. Wspólnota braci rów-
nych wobec siebie w społeczeństwie feudalnym jest czymś nowym. Oparta 
jest na przełożeństwie ministra – będącego jednym z braci, pozostającego 
nim także po wyborze na urząd42. Wspólne życie braci ma się wciąż do-

36 Alberico, Chronica Alberici Trium Fontium monachi, w: Fuentes Historicas de la Orden, dz. cyt., 
s. 198-199; por. tenże, Chronicon, w: Note sulla Storia delle Origini dell’Ordine della SS. Trinita, dz. cyt., 
s. 324-325.

37 Łacińskie evagandi, od evagor, można tłumaczyć jako „wałęsanie się”, rozszerzanie, rozprzestrzenianie, ule-
ganie rozproszeniu, przekraczanie. Hiszpańscy tłumacze tego teksu używają dwóch określeń: czasownika 
vagar (mieć wolny czas, nie być zajętym, włóczyć się, wałęsać, błądzić, czas wolny) i disipación, co tłuma-
czą jako rozproszenie, trwonienie, marnowanie.

38 J. de Mathefelon, Cum Ordo, w: Fuentes Historicas de la Orden Trinitaria, dz. cyt., s. 216-219; por. 
Lettera di raccomandazione diretta da Juhel de Mathefelon 1229–1248, w: Note sulla Storia delle Ori-
gini dell’Ordine della SS. Trinita, dz. cyt., s. 308-309. 

39 P. Andriamahita, Domus Trinitatis. Une recherche théologique et historique..., dz. cyt., s. 60-61.
40 M. Zięba, Unanimitas. Dominikańskie przykazanie, Poznań 2003, s. 183.
41 Punkt ten, według J. Grossa, w czasie pierwszego formowania się reguły ulega trzykrotnym zmia-

nom redakcyjnym, dokonanym przez opata wiktorynów, biskupa Paryża. Określenie, że ministrem 
musi być kapłan, jest, zdaniem tego badacza, autorstwa samego Innocentego III. Słowa, które w tek-
ście pojawiają się tylko raz, wydaje się słusznie uważać, zaczerpnięte są od tych, którzy recenzują re-
gułę z polecenia Innocentego III, lub są jego bezpośrednim dodatkiem.

42 Przełożeni zakonni w XII wieku nazywani są opatami (w tłumaczeniu dosłownym na język polski termin 
ten znaczy tyle co ojciec) lub przeorami (od słowa prior, czyli pierwszy). Poza opactwami istnieją prepozy-
tury i przeoraty, z których każdy dąży do pełnej samodzielności, zostania opactwem.

skonalić. Jedynie życie braterskie jest bowiem „odblaskiem Trójcy Świę-
tej w historii”43. Trójca Święta jest wspólnotą Osób Boskich. A skoro w taki 
sposób przedstawia się prawda samego Boga, najbardziej zbliżoną do Niej 
rzeczywistością jest właśnie życie we wspólnocie braterskiej. Wspólnota 
Trójcy Świętej, jako doskonała „communio personarum”, jest prawzorem 
dla każdej wspólnoty zakonnej44. Odzwierciedlając głębię i bogactwo tej 
tajemnicy, życie braterskie winno tworzyć przestrzeń zamieszkałą przez 
Trójcę rozlewającą w ciągu dziejów dary komunii właściwe Trzem Oso-
bom Boskim45.

W niewielu miejscach reguły św. Jana de Matha pojawia się termin „Trój-
ca Święta”46. Znajduje się w zwrocie rozpoczynającym regułę „In nomine 
sancte et individue Trinitatis”47, następnie w miejscu, w którym jest mowa 
o nazwie zakonu. Występuje też tam, gdzie zaleca się wezwanie zakonnych 
kościołów; wreszcie w kontekście nazwy ministra domu, czyli przełożone-
go (Minister domus Sancte Trinitatis).

Trynitarny wymiar reguły kryje się jednakże w charakterystycznych dla niej 
tryptykach, czyli zgrupowaniach trzech równorzędnych zestawień, przesłań, 
zaleceń, wskazań lub krótkich, nawet jednowyrazowych zwrotów. Można do-
patrzyć się w nich ukierunkowania trynitarnego dotykającego życia codzien-
nego. J. Gross uważa, że w tych prostych tryptykowych wyrażeniach „widzi się 
Trójcę żyjącą w życiu wspólnoty”48. Tryptyków reguła Jana de Matha ma wie-
le, np.: wspólnota składa się z braci kapłanów, braci laików i ministra. Reguła 
zakazuje kupna mięsa, ryb, wina, chyba że w klasztorze są chorzy, młodocia-
ni i ubodzy. Istnieje też zakaz spożywania przez zakonników posiłków poza 
klasztorem, a mianowicie w miastach, we wsiach i w zamkach, w których lub 
przy których jest klasztor trynitarski. Opieka nad gośćmi, biednymi i wszyst-
kimi z zewnątrz spoczywa na wyznaczonym zakonniku. Reguła nakazuje mil-
czenie obowiązujące w kościele, w refektarzu i w dormitorium. Sam habit 

43 P. G. Cabra, Życie braterskie, krótki przewodnik praktyczny, Kraków 2001, s. 125.
44 J. Zdrzałek, Trójca Święta źródłem życia zakonnego, Kraków 2002, s. 287.
45 Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Vita consecrata, Ząbki 1996, s. 69. W sumie adhor-

tacja ta jest znakomitym komentarzem do reguły Jana de Matha. W jej świetle ocenia się obecnie 
wszystkie reguły i konstytucje zakonne. Aczkolwiek reguła trynitarska mogłaby być dobrym dwu-
nastowiecznym źródłem do treści i przesłania tej adhortacji.

46 Termin łaciński Sanctissima (Przenajświętsza) pojawia się po raz pierwszy w szóstej redakcji regu-
ły z 1631 roku, ale jedynie w zmienionej nazwie zakonu (pkt 1).

47 Nie jest to jednak wyjątek. Zwrot ten spotykany jest na wstępie wielu wcześniejszych i późniejszych 
średniowiecznych dokumentów. Niekiedy przypisywany jest Innocentemu III. W tym przypadku 
nie znajduje się na wstępie, lecz wpleciony został nietypowo w tekst papieskiej bulli aprobującej; 
zob. C. Mazzarisi, L’Ordine Trinitario nella Chiesa e nella storia..., dz. cyt., s. 141.

48 Konferencje prowadzone przez amerykańskiego trynitarza mediawistę J. Grossa w krakowskim 
domu trynitarzy w roku 2000. Badaniom nad regułą poświęcił on wiele lat. W trakcie kilkuletnich 
kwerend w Archiwum Watykańskim znalazł jej odpis w regestrze Innocentego III.
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zakonnika symboliką trzech kolorów49 zdaje się przypominać mu o obecności 
Trójjedynego Boga w jego życiu, jak również przez kogo został posłany. Tak-
że dochody zakonu powinny być dzielone na trzy równe części. Podział do-
chodów klasztoru na trzy części zakłada jego samodzielne opodatkowanie się 
na rzecz dzieła, na które przeznaczana jest trzecia część wszystkich zewnętrz-
nych i wewnętrznych wpływów każdego domu. Pierwszą pozostawia się na 
potrzeby własne braci, drugą przeznacza na rzecz dzieł miłosierdzia. Trze-
cia, w tradycji zakonnej znana jako tzw. „tertia pars”, przeznaczona jest na wy-
kup niewolników50. Św. Jan de Matha omawia delikatny problem utrzymania 
domu, jak też wspólnoty, często w innych zakonach przemilczany. Sumienne 
respektowanie jego wskazań jest zawsze równoznaczne z zachowywaniem re-
guły i gorliwości zakonnej, zaś niewywiązywanie się z nich ganione i karane, 
pociąga też za sobą różnego rodzaju konsekwencje51.

W regule św. Jana de Matha występują rady ewangeliczne (cnoty) czy-
stości, posłuszeństwa, ubóstwa, precyzyjnie ujęte już na wstępie w pierw-
szym krótkim zdaniu. Daje to podstawę do uznania tego faktu za pewnego 
rodzaju oryginalność52. Choć znajdują się one we wcześniejszej drugiej re-
gule joannitów autorstwa Rajmunda de Puy53, jednak nie są podane tak 
precyzyjne. Struktury tego zakonu, który przekształca się wówczas ze szpi-
talniczego w rycerski, pozostają inne54.

Trzy rady ewangeliczne znajdują się również w regule Szpitalników 
Świętego Ducha bł. Gwidona z Montpellier, zatwierdzonej także w 1198 
roku, choć nieco wcześniej niż trynitarzy. Wielu historyków przypisuje im 
regułę św. Augustyna, choć w rzeczywistości początkowo mieli własną, 
która w szesnastu z rozdziałów przejmuje passusy niemal całkowicie i do-
słownie wzięte z reguły joannitów55. 
49 Biała barwa szaty ma symbolizować wszechmoc Boga Ojca, zaś dwukolorowy krzyż: wertykal-

ną czerwienią ogień miłości Ducha Świętego, a horyzontalnym błękitem zbawczy charakter Syna 
Bożego Jezusa Chrystusa.

50 W takiej formie tertia pars występuje jedynie w regule trynitarzy, choć samo opodatkowanie się na rzecz
jakiegoś dzieła pojawiło się, według J. Grossa, już nieco wcześniej. W jednej ze swych konferencji przy-
tacza przykład odprowadzania w 1184 roku przez Zakon Odkupicieli z Monjoix czwartej części ich 
dochodów na cele wykupu. Podobne założenie pojawia się również w Zakonie Szpitalników Św. Jana 
Jerozolimskiego (Maltańskim) założonym przez Gerarda. W ich regule, sporządzonej ok. 1136 roku 
przez sukcesora założyciela Rajmunda de Puy, tertia pars dotyczy rezygnacji z części pokarmu na rzecz 
szpitala macierzystego w Jerozolimie, gdzie przesyłano zaoszczędzoną resztę (pkt 6).

51 Prowincję, która w ciągu trzech lat nie dokonała wykupu, pozbawiano prawa głosu na najbliższej kapi-
tule generalnej.

52 A. Romano, Le Affiliazioni dell’Ordine Trinitario. Appunti storici, Isola del Liri 1947, s. 14; por. E. da Cer-
via, De professione religiosa. Tractatus iuridico-canonicus, Bologna 1938, s. 24. W podobnym miejscu wy-
stępują w regule franciszkańskiej, lecz u trynitarzy w taki sposób są zapisane po raz pierwszy.

53 Pierwsza ich reguła nie jest znana. Nazwa „reguła” (odnośnie do II reguły) przyjęła się zwyczajowo, 
gdyż właściwie są to statuty domu Szpitala w Jerozolimie. Treść w: J. Delaville le Roulx, Cartulaire 
général de l’Ordre des Hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, Paris 1894, t. I, s. 62-68. 

54 F. A. dal Pino, La regola dei Trinitari e le nuove regole (1100ca.-1215) I riferimenti all’Islam, w: La li-
berazione dei „captivi” tra Cristianità e Islam oltre la Crociata e il Ğihad..., dz. cyt., s. 196.

55 B. Rano, Ospitalieri di Santo Spirito, w: Dizionario degli Istituti di Perfezione, t.VI, Roma 1980, kol. 

3. Reguła trynitarzy w kontekście głównych reguł zakonnych  
 XII wieku

Do XII wieku istnieje w Kościele zachodnim reguła zakonna św. Bene-
dykta przeznaczona dla mnichów oraz trzy reguły św. Augustyna, okre-
ślane wspólnym mianem reguły św. Augustyna. Zawiera ona trzy odrębne 
pisma, a mianowicie: Ordo monasterii (Porządek klasztoru), Praeceptum 
(Reguła dla mnichów) i Obiurgatio, czyli napomnienie skierowane do kłó-
cących się mniszek56. W wieku XII rodzą się nowe zakony, których gene-
za, jak wiadomo, związana jest ze szpitalami powstałymi w Ziemi Świętej. 
W gruncie rzeczy skupiają one wśród swych członków obywateli kon-
kretnych narodowości. Część z nich nabiera rycerskiego charakteru. Inne 
w oparciu o regułę św. Augustyna przejmują opiekę nad chorymi jako mo-
dus vivendi ich zasadniczego celu apostolskiego. Niebawem pojawiają się 
zakony żebrzące, m.in. dominikanie i franciszkanie. Choć są to już począt-
ki XIII wieku, ostateczne zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej otrzymują do-
piero po śmierci Innocentego III, po Soborze Laterańskim IV.

Św. Jan de Matha zakłada, jak wiadomo, nowy rodzaj instytutu zakon-
nego (jak też tworzy nowy model życia zakonnika). Nie jest on ani mo-
nastyczny, ani rycerski, ani kanoniczy, ani mendykancki. W samej swej 
strukturze Zakon Przenajświętszej Trójcy ma być zakonem czynnym. Jego 
praktycznym celem, zasadniczą misją ma być wyzwalanie niewolników. 
W regule widoczne są wpływy monastycyzmu i kanoników regularnych57. 

Przy porównaniu reguły św. Jana de Matha z regułą św. Benedykta wy-
stępują zasadniczo podobieństwa dotyczące jedynie powoływania na odpo-
wiedzialne urzędy, jak też odwoływania58, oraz w kwestii zakazu spożywania 
posiłków poza klasztorem59 i przyjmowania gości w klasztorze60. 

Mimo że założyciel trynitarzy związany był ze środowiskiem paryskich 
wiktorynów, zatem kanoników, ich wpływ na jego koncepcję zakonu jest 
minimalny; dotyczy tylko zwyczajów zewnętrznych. Wiktoryni dążą do za-

997-1001. Reguła ich dzieli się na 105 rozdziałów; por. L. Holstenius, Codex regularum monastica-
rum et canonicarum, Ratisbona 1759, s. 495-520. W Polsce znani pod nazwą Kanoników Regular-
nych Św. Ducha de Saxia.

56 P. Nehring, Wstęp, w: św. Augustyn, Pisma monastyczne, Tyniec 2002, s. 60.
57 J. Pujana, Trinitaires, dz. cyt., kol. 1267. 
58 Św. Benedykt z Nursji, Reguła. Żywot, tekst łacińsko-polski (RB, 21, 4-6), Tyniec 1985, s. 97-97; por. 

Reguła Świętego Jana z Mathy zaaprobowana przez papieża Innocentego III (RT, 30), w: Trynitarze, 
czyli być w służbie wyzwolenia i miłosierdzia albo co należy wiedzieć o Zakonie Trójcy Przenajświęt-
szej, Kraków 1999, s. 87. 

59 Św. Benedykt z Nursji, Reguła. Żywot, dz. cyt. (RB. 51,1), s. 159; por. Reguła Świętego Jana z Mathy, 
dz. cyt. (RT, 14), s. 81. 

60 Św. Benedykt z Nursji, Reguła. Żywot, dz. cyt., (RB. 61,1), s. 185; por. Reguła Świętego Jana z Mathy, 
dz. cyt. (RT, 17), s. 82-84. 
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chowywania życia zakonnego surowego oraz do praktykowania modlitwy 
wspólnotowej61. Żyją w centrum życia miejskiego w Paryżu; ich duchowość 
i mistycyzm opierają się na egzaltacji kapłaństwa62. Cechą charakterystycz-
ną kanoników regularnych jest różnorodność ich reguł. Tą nazwą obejmu-
je się wszystkie księgi normujące ich życie zakonne. Obok nazwy „reguła” 
pojawiają się inne, a mianowicie „ordo”, „consuetudines”, „statuta”, „liber ca-
pitularis”, „liber ordinis”. Ta rozmaitość nazw związana jest z suwerennoś-
cią klasztorów i opactw oraz łączeniem ich w rozmaite kongregacje.

Porównując regułę trynitarzy z regułami kanoników regularnych, za-
uważa się niewiele punktów stycznych. Jeden z nich dotyczy absolutnego 
zakazu spożywania posiłków i napojów poza klasztorem. Choć i tu istnie-
je różnica; w regule trynitarskiej zapis ten dotyczy miejscowości, w której 
istnieją trynitarskie konwenty. Zatem trynitarze mogą spożywać posi-
łek w klasztorach innych zakonów. Nadto reguła trynitarska nie pozwala 
im korzystać z jakichkolwiek zaproszeń (poza zaspokojeniem pragnienia 
wodą, i to jedynie w domach ludzi uczciwych)63, co u kanoników pominię-
te jest milczeniem. Reguła augustiańska (Ordo monasterii, czyli Porządek 
klasztoru) w razie potrzeby wyjścia zakonników poza klasztor nakazuje po-
syłać ich po dwóch64. Św. Jan de Matha o takim zaleceniu nie wspomina. 

Drugie podobieństwo do reguły augustiańskiej zatytułowanej Prae-
ceptum dotyczy raczej savoir-vivre’u (przyzwoitego zachowania), niegor-
szącego opinii publicznej, zarówno w mowie, jak i postawie, świadczącej 
o nienagannym stylu życia, godnym podziwu i pochwały. W regule tryni-
tarskiej wolno rozmawiać jedynie w sprawach rzeczywiście koniecznych. 
Mowa jednak ma być przyzwoita i niegorsząca65. W Praeceptum natomiast 
imperatywem postępowania i postaw zakonnika jest jego osobista świę-
tość, która przystoi osobie zakonnej66.

61 F. Bonnard, Histoire de l’abbaye royale et de l’ordre des chanoines réguliers de Saint Victor, Paris 1963, s. 89-92.
62 P. Andriamahita, Domus Trinitatis. Une recherche théologique et historique..., dz. cyt., s. 11.
63 Reguła Świętego Jana z Mathy, dz. cyt. (RT, 14), s. 81; por. Regula primitiva Ordinis Sanctissimae 

Trinitatis, w: A. Witko, Trynitarze, Kraków 1999, s. 48-49. 
64 Ordo Monasterii (Porządek klasztoru) (RAOM 8), w: św. Augustyn, Pisma monastyczne, dz. cyt., s. 152-153.
65 Reguła Świętego Jana z Mathy, dz. cyt. (RT, 19), s. 84; por. Regula primitiva Ordinis Sanctissimae 

Trinitatis, dz. cyt., s. 50-51; A. O. D’Errico, The Trinitarians..., dz. cyt., s. 77.
66 Praeceptum (RAP IV, 3), w: św. Augustyn, Pisma monastyczne, dz. cyt., s. 159-160; por. Regulamin 

profesorium oraz reguła św. Augustyna bp. Hippońskiego i doktora Kościoła dla użytku Kanoników 
Regularnych Lateraneńskich w Polsce, Kraków 1900, s. 11. Zamieszczony tu tekst Praeceptum pocho-
dzi z najstarszego klasztoru kanoników regularnych w Rudniku w Czechach, będącego klasztorem 
macierzystym dla ich fundacji w Kłodzku, której z kolei filiacją jest ich opactwo na Kazimierzu pod 
Krakowem. Opactwo w Rudniku stanowi siedzibę późniejszej kongregacji prudnickiej; zob. Początek 
reguły Św. Augustyna, w: S. Ryłko, Reguła Św. Augustyna z klasztoru kanoników regularnych w cze-
skim Rudniku (XIV w.), Kraków 1993, s. 34; Reguła Świętego Augustyna Biskupa, w: Księga Konsty-
tucji i Zarządzeń Zakonu Braci Kaznodziejów, Statut Polskiej Prowincji Zakonu Braci Kaznodziejów, 
Warszawa 1996, s. 4. 

Zakony żebrzące, m.in. franciszkanie, powstają z początkiem XIII wie-
ku. Ich reguła jest zatem późniejsza od trynitarskiej, choć historycy fran-
ciszkańscy odwołują się jednoznacznie do dwóch zasadniczych reguł św. 
Franciszka, tzw. niezatwierdzonej z lat 1209–1210, zaakceptowanej ustnie 
przez Innocentego III, oraz zatwierdzonej bullą papieską Honoriusza III 
Solet annuare z 29 listopada 1223 roku. Różnica czasu między zatwier-
dzeniem reguły św. Jana de Matha w stosunku do niezatwierdzonej regu-
ły św. Franciszka wynosi zaledwie 11 lat. Jeśli jednak bierze się pod uwagę 
franciszkańską regułę zatwierdzoną, rozpiętość czasowa rośnie do dwu-
dziestu pięciu lat. Gdy sięga się do istotnych reguł epoki średniowiecza 
oraz do etapów rozwoju form kancelaryjnych, stwierdza się, że dokument 
w tym okresie przesądza wszystko, jest bowiem jedynym i zasadniczym 
aktem prawnym własności czy też wiarygodności uzyskania rzeczywistych 
i respektowanych przez ówczesne prawo przywilejów. Wobec tego nie-
zatwierdzona reguła w praktyce nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Wpro-
wadzenie do pism św. Franciszka z Asyżu informuje lakonicznie o różnych 
przyczynach braku jej zaaprobowania przez Stolicę Świętą, nie przytacza-
jąc żadnego z nich67. Honoriusz III udziela swego poparcia braciom mniej-
szym, odwołując się do potwierdzenia ich reguły przez Innocentego III68. 

Armand Qualiga, franciszkanin, formułuje streszczenie dotyczące cech 
reguły św. Jana i jej podobieństw z regułą franciszkańską. Omawia naj-
pierw regułę Jana de Matha i porównuje ją z regułą wiktorynów. Jego zda-
niem, w stylu i języku jest ona zwięzła; daje więcej konkretnych wskazówek 
i rozwiązań, szersze horyzonty, zwiększa wolność (pozostawia więcej moż-
liwości realizacji własnej osobowości zakonnika), a zawiera mniejszą licz-
bę zbędnych czy też niekiedy banalnych szczegółów. Ponadto uważa on, że 
jest dużo bardziej duchowa69. Zdaniem Qualigi, cechy reguły trynitarskiej 
zbliżają ją bardziej do reguły franciszkańskiej niż wszelkich poprzednich 
reguł70. Skoro zaś reguła trynitarska powstała przed franciszkańską i zosta-
ła zaaprobowana wcześniej, zatem podobieństwa szukać trzeba w czymś, 
co stanowi ich swoisty pierwowzór. 

Można przypuszczać, że podczas któregoś z pobytów św. Franciszka 
w Rzymie poznał on św. Jana de Matha i docenił jego nietypowy, a nie-

67 Św. Franciszek, Reguła niezatwierdzona (Wstęp), w: Pisma Świętego Franciszka z Asyżu, Warszawa 
1990, s. 54.

68 Honoriusz III, Bulla Solet annuare z 29 XI 1223 r., w: Pisma Świętego Franciszka z Asyżu, dz. cyt., s. 89.
69 A. Quaglia, L’Orginalita della Regola Francescana, Sassoferrato 1959, s. 128.
70 Tamże, s. 128; por. A. O. D’Errico, The Trinitarians..., dz. cyt., s. 66.
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zwykle cenny specyfi czny charyzmat71, choć materiałów źródłowych na 
ten temat brakuje. W Bazylice Laterańskiej znajduje się ciekawe artystycz-
ne przedstawienie obu tych świętych obok Innocentego III, co w pewnym 
sensie wydaje się obrazować przytaczaną czasami tradycję przedstawienia 
papieżowi św. Franciszka za pośrednictwem właśnie św. Jana de Matha.

Reguły trynitarska i franciszkańska niezatwierdzona (1209–1210) mają 
inwokację dotyczącą Przenajświętszej Trójcy. Jednak u św. Jana rozpo-
czyna się ona „w imię Świętej i niepodzielnej Trójcy”, zaś u św. Francisz-
ka przez wymienienie Trzech Osób Boskich. Ma to miejsce w prologu, nie 
w samym tekście72. Reguła franciszkańska zatwierdzona bullą z 1223 roku 
nie ma już ani prologu, ani trynitarnej inwokacji, charakteryzuje ją chry-
stocentryzm73.

Reguła trynitarska jako pierwsza nazywa zakonników braćmi74. Po in-
wokacji termin „bracia” jest pierwszym słowem w niej użytym. W regule 
franciszkańskiej słowo to również występuje w pierwszym zdaniu. Adresa-
tem bulli Innocentego III skierowanej do trynitarzy jest Jan Minister i Bra-
cia Trójcy Świętej. Słowo „brat” fi guruje w tekście reguły Jana de Matha 29 
razy75, zatem należy do istotnych. Dotyczy stylu życia oraz wzajemnego 
zwracania się zakonników do siebie.

W regule św. Jana Kapituła Generalna ma się odbywać raz w roku w ok-
tawie Zesłania Ducha Świętego76. W zatwierdzonej regule św. Franciszka 
z 1223 roku znajduje się wyraźne wskazanie, że w razie śmierci ministra 
generalnego ministrowie prowincjalni i kustosze wybierają jego następcę 
na kapitule, która winna mieć miejsce w dniu Zielonych Świąt77. Po Kapitu-
le Generalnej Zielonych Świąt, jeżeli „poszczególni ministrowie i kustosze 
zechcą i uznają to za dobre, mogą w tym samym roku w swoich kustodiach 
zwołać raz braci na kapitułę”78. 

Innocenty III określa św. Jana de Matha mianem ministra. Czyni to już 
sama reguła, która przełożonego klasztoru każe nazywać ministrem. Re-
71 O. Schmucki, Die regel des Johannes von Matha und die regeln des Franziskus von Assisi. Ahnlichkei-

ten und Eigenheiten. Neue Beziehungen zum Islam, w: La liberazione dei „captivi” tra Cristianità 
e Islam oltre la Crociata e il Ğihad..., dz. cyt., s. 243.

72 Reguła Świętego Jana z Mathy (Inwokacja), dz. cyt., s. 78; por. św. Franciszek, Reguła niezatwierdzo-
na (Prolog), w: Pisma św. Franciszka z Asyżu i św. Klary, Warszawa 1992, s. 33.

73 Św. Franciszek, Reguła zatwierdzona z 1223 r. (RF 1), w: Pisma św. Franciszka z Asyżu i św. Klary, 
dz. cyt., s. 57.

74 G. Cipollone, La Famiglia Trinitaria (1198–1998)..., dz. cyt., s. 28.
75 J. Pujana, Trinitaires, dz. cyt., kol. 1267.
76 S. Pagano, Il testo della RT (1198): redenzione, annotazioni diplomatiche aggiornamenti del secolo XIII, 

w: La liberazione dei „captivi” tra Cristianità e Islam oltre la Crociata e il Ğihad..., dz. cyt., s. 110. 
77 A. Quaglia, L’Orginalita della Regola Francescana, dz. cyt., s. 127; Quaglia argumentuje, że kapitułę 

coroczną franciszkanie przejmują z tradycji cysterskiej i zgodnie z przepisami i wskazaniami Sobo-
ru Laterańskiego IV. 

78 Św. Franciszek, Reguła zatwierdzona z 1223 r. (RF 8, 2.5), dz. cyt., s. 61.

guła franciszkańska również posługuje się co do przełożonych tym termi-
nem. Przyjmuje jak gdyby powszechną znajomość samego terminu, który 
jednakże do słownictwa zakonnego wchodzi za pośrednictwem św. Jana 
i trynitarzy79. Z drugiej jednak strony, z tego terminu łacińskiego wynika, 
że przełożony powinien być sługą, w odróżnieniu od mnichów czy kanoni-
ków regularnych, u których przełożonego uważa się za ojca80.

W regule franciszkańskiej znajdują się pewne nieścisłości. W tek-
ście dotyczącym odwołania ministra generalnego, jeśli rzeczywiście do-
maga się tego ogólny pożytek braci, ministrowie prowincjalni i kustosze 
mają obrać „innego na kustosza”81. Stosowane są zamiennie obydwa ter-
miny, a mianowicie kustosz i minister. Reguła niezatwierdzona św. Fran-
ciszka stwierdza, że „nikogo nie można nazywać przeorem”82, tzn. żadnego 
z braci, gdyż wszyscy są braćmi mniejszymi. Zatem żaden nie może być 
„pierwszy”. Jedynie u trynitarzy termin „minister” obejmuje przełożonego 
każdego szczebla. U braci mniejszych – wyłącznie przełożonych general-
nych i prowincjalnych. Przełożeni lokalni czy też poszczególnych konwen-
tów nazwani są gwardianami83 lub kustoszami84.

Podobnie jak św. Franciszek zakazuje nazywania przełożonego prze-
orem, św. Jan de Matha nie zezwala nazywać go przełożonym (procura-
tor)85. Św. Franciszek przełożonego określa słowami „minister et servus”86. 
Ta podwójna nazwa ma być może wzmacniać intencję, iż przełożony jest 
istotnie sługą. 

79 Tekst łacińsko-polski reguły z 1198 roku w tłumaczeniu Bolesława Przybyszewskiego; A. Witko, 
Trynitarze, dz. cyt., s. 43-57.

80 Św. Benedykt z Nursji, Reguła. Żywot, dz. cyt. (RB 2,1. 3), s. 28-29. „Abbas qui praeese dignus est monaste-
rio semper meminere debet quod dicitur et nomen maioris factis implere” – „opat godny stać na czele klasztoru 
winien zawsze pamiętać, że zwie się ojcem, a czynami niech realizuje tytuł przełożonego”. Wyraźnie jednak 
w tłumaczeniu Bernarda Turowicza łac. słówko maioris wyrażone jest polskim „ojciec”, co nie oddaje rzeczy-
wistości, gdyż odpowiedniejszy jest wyraz „wyższy”. Abbas jednak wyraźnie nawiązuje do słów Chrystusa 
zwracającego się do Boga Ojca słowami Abba – Tatusiu; G. Cipollone, La Famiglia Trinitaria (1198–1998)…, 
dz. cyt., s. 28.

81 Św. Franciszek, Reguła zatwierdzona z 1223 r. (RF 8,4), s. 61.
82 Przeor, z łac. prior (pierwszy), jako przełożony klasztoru znany jest u paulinów, dominikanów, karmeli-

tów czy też eremitów (kamedułów), jak również w znaczeniu zastępcy opata w zakonach mniszych be-
nedyktynów, cystersów; używane jest również suprior, jak u premonstratensów w Austrii w znaczeniu 
„podprzeor”. Nie można go mylić z nazwami przełożonych domów, np. u jezuitów czy saletynów.

83 Termin ten spotyka się w innych pismach św. Franciszka (Testament czy List do Ministra), nie ma 
go w regułach; por. G. Cipollone, La Famiglia Trinitaria (1198–1998)…, dz. cyt., s. 28.

84 „Kustosz” występuje wyłącznie w regule zatwierdzonej i w innych pismach, brak go w regule z lat 
1209–1210. Warto wyjaśnić, że w języku włoskim „kustosz” oznacza dozorcę, strażnika, stróża. Szer-
sze znaczenie ma przetłumaczony z włoskiego termin „gwardian” (furtian, klucznik, pastuch, lub, 
jak w przypadku kustosza, stróż, dozorca, strażnik).

85 Reguła Świętego Jana z Mathy (RT 4), dz. cyt., s. 79. W tłumaczeniu dokonanym w tej publikacji 
użyto słowa „przełożony”; por. tłumaczenie Bolesława Przybyszewskiego. Używa on słowa „proku-
rator”, pozostawiając łac. procurator; zob. A. Witko, Trynitarze, dz. cyt., s. 46.

86 Św. Franciszek, Reguła niezatwierdzona z 1209-10 r. (RNF, Prolog 3-4), dz. cyt., s. 33; por. św. Fran-
ciszek, Reguła zatwierdzona z 1223 r. (RF 1, 2-3), dz. cyt., s. 57.
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Anthony O. D’Errico uważa, że obie reguły mówią o posłuszeństwie wo-
bec ministra87. Reguła św. Jana de Matha czyni to wprost w jednym zdaniu, 
podczas gdy obie reguły franciszkańskie stwierdzają raczej lakonicznie, „że 
życie braci mniejszych polega na tym, aby żyć w posłuszeństwie”. Chodzi 
o przyrzeczenie szacunku i posłuszeństwa zwierzchników zakonu wzglę-
dem każdego papieża. Co się zaś tyczy braci, „winni oni słuchać” św. Fran-
ciszka i jego następców88. 

W nazewnictwie zarówno jedna, jak i druga reguła określa przełożo-
nych terminem „minister”. Reguła trynitarska wyróżnia ministra większe-
go i mniejszego (ministra generalnego i ministra domu), franciszkańska 
natomiast ministra ministrów. Początkowo u trynitarzy nie ma ministra 
prowincjalnego, gdyż wyznacznikiem rzeczywistości, w której tworzy się 
zakon, jest jeszcze tradycja mnisza i kanonicza, związana m.in. ze stałością 
miejsca. Dopiero mendykanci wprowadzają swego rodzaju nowość, a mia-
nowicie podział na prowincje, który niebawem przejmują od nich tryni-
tarze. Mimo wszystko jako pierwsza terminu „minister” używa reguła św. 
Jana de Matha. Tytuł ten jest obcy tradycji monastycznej i kanonickiej, choć 
zaczerpnięty został z charakterystycznej i szczególnej wypowiedzi Chrystu-
sa zawartej na kartach Ewangelii: „Kto by miedzy wami chciał się stać wielki, 
niech będzie waszym sługą” (Mt 20, 26)89.

Obie reguły zwracają uwagę na znaczenie czci względem Trójcy Świę-
tej. Św. Franciszek z Asyżu przywiązuje dużą wagę do nabożeństw do Trój-
cy Osób Boskich90. 

W regule trynitarskiej i franciszkańskiej jest mowa o radach ewange-
licznych posłuszeństwa, czystości i ubóstwa. Natomiast brak pojęć „profe-
sja zakonna” czy też „śluby zakonne”, choć w pewnym stopniu o nie właśnie 
chodzi91. Św. Jan de Matha wskazuje, że „bracia (…) będą żyli w posłuszeń-
stwie wobec przełożonego (…) w czystości i bez własności osobistej”. W re-
gule niezatwierdzonej św. Franciszka z Asyżu znajduje się stwierdzenie, że 
„życie tych braci polega na tym, aby żyć w posłuszeństwie, w czystości i bez 
87 A. O. D’Errico, The Trinitarians..., dz. cyt., s. 65.
88 Św. Franciszek, Reguła niezatwierdzona z 1209-10 r., (RNF 4, 2), dz. cyt., s. 35-37; por. tenże, Regu-

ła zatwierdzona z 1223 r. (RF 10, 1), dz. cyt., s. 61.
89 F. A. dal Pino, Il „Propossitum” di Giovanni de Matha e i suoi rapporti con altre regole comparse tra i concili 

Lateranense III e Lateranense IV (1179–1215), w: Tolleranza e convivenza tra cristianità ed Islam L’Ordine 
dei Trinitari (1198–1998), red. M. Forcina, N. Rocca, Lavello 1999, s. 77; por. A. G. Matanic, Juan de Ma-
ta y Francisco de Asis Estudio comparativo entre la primera regla trinitaria (1198) y la Regla definiti-
va franciscana (1223), „Trinitarium” 6 (1997), s. 163. „Przełożeństwo jest służbą”; zob. J. W. Gogola, 
Rady ewangeliczne. Teologia, praktyka, formacja, Kraków 2003, s. 120-121.

90 A. O. D’Errico, The Trinitarians..., dz. cyt., s. 66; por. G. Cipollone, La Famiglia Trinitaria (1198–1998)..., 
dz. cyt., s. 28.

91 Trudno zgodzić się wprost ze stwierdzeniem sformułowanym chociażby przez Anthonego D’Errico, „że obie 
reguły wyraźnie wymieniają trzy podstawowe śluby zakonne”; zob. tenże, The Trinitarians..., dz. cyt., s. 65. 

własności”. W regule zaś franciszkańskiej zatwierdzonej można przeczy-
tać, że „życie braci mniejszych polega na zachowywaniu św. Ewangelii (…), 
przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości”92. 

Trzy śluby zakonne stoją bezdyskusyjnie w centrum reguły trynitarskiej 
i franciszkańskiej. Nie można jednak stwierdzić, że w regule trynitarzy, po 
raz pierwszy w dziejach monastycyzmu, śluby te połączone są w jednym 
zdaniu, umieszczonym na samym wstępie.

Triada ślubów czystości, posłuszeństwa i ubóstwa stanowi istotne po-
dobieństwo znajdujące się w obu regułach93. Franciszkańska reguła nie-
zatwierdzona w pierwszej fazie swego powstania tę troistość przejmuje 
albo z tekstu reguły trynitarzy, albo za sprawą sugestii samego Innocen-
tego III94, który przecież musiał znać tę formułę z regestru, w którym od-
notowywano dokumenty wychodzące z kancelarii papieskiej95. Być może 
papież przełożył całą frazę o ślubach z reguły trynitarskiej do franciszkań-
skiej niezatwierdzonej, skoro w tej ostatniej są one podawane w takiej sa-
mej kolejności96. Atanazy Matanic OFM punkty porównawcze obu reguł 
szereguje w kategoriach duchowych w optyce ubóstwa, apostolatu, poko-
ry, miłosierdzia i pracy97. Ogólnie rzecz biorąc, we franciszkańskiej regule 
widać wiele zapożyczeń trynitarskich. Bezsprzecznie tworzą one zręby re-
guły nowego rodzaju zakonu mendykanckiego.

Oprócz powiązań z regułą św. Benedykta i wiktorynami reguła tryni-
tarska ma pewne cechy wspólne z regułą joannitów i Szpitalników Święte-
go Ducha (duchaków), zwłaszcza tych drugich. Reguły te wymieniają śluby 
czystości, posłuszeństwa i ubóstwa98. Duchacy korzystają zaś z niektórych 
przepisów reguły joannitów. Jednakże jedynie śluby zakonne trynitarzy 
dotyczą zakonników. W regule duchaków dotyczą one wszystkich braci 

92 W języku łacińskim „sub obedientia (...), in castitate et sine proprio vivant” (RT 1 z 1198 r.); por. (RNF 
1,1), „scilicet vivere in obedientia, in castitate et sine proprio”; por. (RF 1,1 z 1223 r.), „vivendo in obedien-
tia, sine proprio et in castitate”. Już sama kolejność umieszczenia rad w tym wypadku jest inna, podczas 
gdy w regule niezatwierdzonej znajdują się one w tym samym miejscu co w trynitarskiej; por. A. Ro-
mano, S. Giovanni di Matha fondatore dell’ Ordine della SS. Trinita, Vicenza 1961, s. 155; O. Schmucki, 
Die regel des Johannes von Matha und die regeln des Franziskus von Assisi..., dz. cyt., s. 228; A. O. D’Er-
rico, The Trinitarians..., dz. cyt., s. 65.

93 G. Cipollone, La Famiglia Trinitaria (1198–1998)..., dz. cyt., s. 28.
94 O. Schmucki, Die regel des Johannes von Matha und die regeln des Franziskus von Assisi..., dz. cyt., s. 228.
95 Znajdujący się w Archiwum Watykańskim regestr notuje jedynie 10% dokumentów Innocentego. 

Widocznie są to materiały najwyższej rangi i istotnego znaczenia. Jednak w sytuacji, gdy zakon tryni-
tarzy nie posiada oryginału sporządzonego ręką samego Jana, jak również tekstu z zamieszczonymi 
poprawkami dodanymi za wskazaniem papieża przez biskupa Sully i opata kanoników regularnych 
św. Wiktora, tekst reguły zawarty w regestrze Innocentego III przechowywany w Archiwum Waty-
kańskim stanowi dla zakonu istotny dokument jego historii i tradycji, świadectwo jego początków 
ukonstytuowanych prawnie i kanonicznie.

96 O. Schmucki, Die regel des Johannes von Matha und die regeln des Franziskus von Assisi..., dz. cyt., s. 228.
97 A. G. Matanic, Juan de Mata y Francisco de Asis Estudio comparativo..., dz. cyt., s.165-167.
98 F. A. dal Pino, Il „Propossitum” di Giovanni de Matha..., dz. cyt., s. 82-83.
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i sióstr (mają oni także gałąź żeńską); u joannitów ponadto osób świeckich 
posługujących w ich szpitalach.

Reguła trynitarzy, jak dało się zauważyć, ma wiele cech i przymiotów 
wspólnych z innymi regułami. Jednakże zawiera ona także charaktery-
styczne cechy, nieznane wcześniej, które wchodzą w dziedzictwo później-
szych zakonów, choćby franciszkanów.



Ks. Tadeusz Fitych
WWSZ iP – Wałbrzych

Pierwsze rodowisko ycia 
Antoniego Jedka CSsR (–) 

Parafia w. Bartłomieja w Czermnej, 
rodzina i rówienicy

Wstęp

Parafi a św. Bartłomieja w Czer-
mnej (eryg. przed 1354 r.), należy 
zarówno do dwudziestu najstar-
szych na Ziemi Kłodzkiej, jak też 
do najbardziej żywotnych (zwł. 
w XIX w.), znanych z powodu 
licznych powołań kapłańskich i za-
konnych (grono bez mała stu osób;
notabene stąd wyszło aż czte-
rech pierwszych z dziesięciu śląs-
kich redemptorystów XIX/XX w.), 
jak też z faktu, że na jej terenie 
żyła ostatnia na Ziemi Kłodz-
kiej mniejszość czeska – stąd 
tzw. Czeski Zakątek. Jest miejscem często odwiedzanym, m.in. z powo-
du istnienia dwóch obiektów sakralnych: tzw. Kaplicy czaszek i powsta-
łej po pandemii cholery w 1832 r. kaplicy Matki Bożej Bolesnej w Zielonej 
Dolinie. Obecnie Czermna ze swymi obiektami sakralnymi i świeckimi 
oraz wielowiekową historią stanowi niekwestionowaną „starówkę” miasta 
Kudowy Zdroju – byłego i znacznie od Czermnej młodszego przysiółka. 
29 czerwca 1738 r., po trwającej trzy wieki przerwie, spowodowanej woj-
nami husyckimi, w kronice parafi alnej odnotowano jej reaktywację.

   Kościół parafi alny w Czermnej
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W związku z 270. rocznicą tego ważnego wydarzenia autor niniejszego 
artykułu z jednej strony w szeregu przyczynków publikuje efekty swoich 
badań nad dziejami parafi i typu wielowsiowego, tzn. tożsamości kultu-
rowej jej poszczególnych miejscowości i osad, a z drugiej wydobywa na 
światło dzienne sylwetki tutejszej elity: proboszczów, ludzi świeckich1 i wy-
rosłych w tym środowisku zakonników. To jeden z motywów powstania 
niniejszego artykułu. Kolejnym, nie mniej ważnym, jest zbliżający się ju-
bileusz stulecia powstania Polskiej Prowincji Redemptorystów (2009 r.). 
Należy tu podkreślić, iż pierwszymi redemptorystami Ziemi Kłodzkiej 
i Dolnego Śląska byli trzej (lub czterej!2) mężczyźni wywodzący się z parafi i 
św. Bartłomieja w Czermnej. Zarazem wszyscy trzej wspomniani zakonni-
cy (zasłużeni dla trzech, a nawet czterech prowincji), wraz z Antonim Jed-
kiem (1834–1903), uważającym się za „Czecha z krwi kości”3, pierwszym 
przełożonym domu polskich redemptorystów w Mościskach4, byli absol-
wentami prestiżowego kłodzkiego gimnazjum. Ponadto dwóch najstar-
szych wywodziło się ze wsi Słone, a dwóch młodszych przyszło na świat 
w Czermnej. Byli oni, jak i tutejsi mieszkańcy, wiernymi czcicielami Maryi, 
co z jeszcze większą dynamiką uzewnętrzni się podczas ich posługi zakon-
nej i misyjnej5. 

1 Zob. T. Fitych, „Czeski zakątek” – dom rodzinny i parafia czermnieńska pierwszym środowiskiem ży-
cia i formacji architekta Josepha Elsnera (* 1845 Słone + 1933 Monachium), w: Český Koutek v Klad-
sku, Hradec Králové 2008, s. 291-313 (Supplementum 5 Kladského sborníku 2008).

2 Czwartym jest Franz Ketzina, eks-redemptorysta (przeżył w Zgromadzeniu 9 lat, m.in. w Wiedniu), 
który przez 14 lat posługiwał w Czermnej na urzędzie wikariusza, a następnie w nieznanych bliżej 
okolicznościach był czynny w Pradze. Dotychczasowe badania nie pozwalają jednoznacznie określić 
ani rodzaju jego posługi, ani związku z redemptorystami. Na podstawie danych zawartych w sche-
matyzmie Zgromadzenia Redemptorystów (Catalogorum CSsR z lat 1820–1828) można stwier-
dzić, że Franz Ketzina urodził się 10 października 1804 r., a profesję zakonną złożył w wieku 24 lat, 
6 stycznia 1829 r., po czym po dwóch latach, 31 lipca 1831 r., przyjął święcenia kapłańskie. W 1835 
r. przebywał jeszcze w Wiedniu. Natomiast w 1838 r. w archiwach redemptorystów brak już o nim 
jakiejkolwiek informacji. Najprawdopodobniej w tym właśnie czasie wystąpił już ze Zgromadzenia, 
bowiem jego pracę duszpasterską odnotowują księgi metrykalne Czermnej. 

3 Zob. T. Fitych, Rodzina i lata szkolne Antoniego Jedka (* 1834 Słone + 1903 Tuchów) wybitnego re-
demptorysty prowincji austriackiej, czeskiej i polskiej, w: Z miłości do Kościoła. Księga Pamiątkowa 
dedykowana Księdzu Infułatowi Profesorowi Władysławowi Bochnakowi, red. B. Drożdż, Legnica 
2008, s. 235-262; oraz tenże, m.in.: Antoni Jedek (* 1834 Słone + 1903 Tuchów) – projekt badawczy, 
oraz Kalendarium życia i posługi O. Antoniego Jedka CSsR (* 1834 Słone + 1903 Tuchów); „Pionier” 
czeskiej i polskiej prowincji redemptorystów Anton Jedeck (* 8 VII 1834 Słone + 17 II 1903 Tuchów) – 
pochodzenie i młodość; Formacja filozoficzno-teologiczna Antoniego Jedka (* 1834 Słone + 1903 Tu-
chów) w Pucheim i Mautern (1856–1861); Zakonne placówki i urzędy zakonne powierzane kolegom 
Antoniego Jedka (* 1834 Słone + 1903 Tuchów) z okresu nowicjatu i studentatu w Pucheim i Mautern 
(1856–1861), artykuły przygotowywane do druku.

4 Por. P. Jendrzejek, Pierwszy superior klasztorów w Mościskach i Tuchowie – O. Antoni Jedek 1834–1903, 
„Góra Tabor”. Biuletyn Nowicjatu Warszawskiej Prowincji Redemptorystów 1993/94, nr 3, s. 29-34.

5 Proces kształtowania się koncepcji misji u redemptorystów omawia m.in. A. V. Amarante w mono-
grafii Evoluzione e definizione del metodo missionario redentorista (1732–1764), Materdomini 2003.

 W 1855 r. na Ziemi Kłodzkiej żyło 143 tysiące osób i istniało 9 miast 
(największe to Kłodzko, Bystrzyca i Nowa Ruda), 280 wsi i 100 kolonii6. 
W 1885 r. w interesującym nas regionie było już 176 450 mieszkańców. Zie-
mia Kłodzka (w tym pogranicze kudowskie) miała bogate walory duchowe, 
stanowiła środowisko życiowe niezwykle sprzyjające formacji chrześcijań-
skiej i ogólnoludzkiej7. Człowiek, jak głosił Jan Paweł II, ma tożsamości 
relacjonalną, zaś psychologia mocno akcentuje tzw. prawo pierwszych po-
łączeń8. Z tych to racji zamierzam przedstawić pierwsze środowisko życia 
i personalistycznych relacji Antoniego Jedka9, pioniera Polskiej Prowin-
cji Redemptorystów. Obejmuje ono trzy kręgi relacji osobowych, czy też 
wymiany darów: parafi i10, wielopokoleniowej rodziny oraz rówieśników 
i stworzonych z nimi więzów koleżeństwa i przyjaźni.

1. Parafi a św. Bartłomieja w Czermnej

1.1. Nazwa, położenie geografi czne i liczba mieszkańców
W dokumentach nazwa parafi i występowała w różnym brzmieniu, 

m.in.: 1354 – Czermna; 1359 – Czirmna; 1402 – Czremna; 1477 – Czer-
mna; 1560 – Cermna; 1631 – Deutsch Czerweney; 1747 – Deutsch Tschir-
wenai; 1787 – Deutsch Tscheroeney; w końcu, po klęsce Czech w bitwie 
pod Białą Górą w 1620 r., otrzymała końcówkę -ey i w kolejnej zgermani-

6 Por. H. Lutsch, Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, cz. I, Breslau 1889–1891, s. 8.
7 Prace inwentaryzacyjne małej architektury sakralnej przeprowadzone na pograniczu kudowskim 

w 2008 r. wykazały istnienie w sumie 57 nisz i 119 krzyży, kapliczek i dzwonnic przydrożnych. Naj-
większe skupiska tworzą do dzisiaj pomniki wiary i pobożności w Dolnej i Średniej Czermnej, w Ja-
kubowicach oraz w Słonem. Zob. m.in. T. Fitych, Odkrywanie „nowej twarzy” i geniuszu miejsca 
Kudowy Zdroju (Mała architektura sakralna a park kulturowy i krajobrazowy), cz. 1: Nisze, „Perspec-
tiva” VII (2008), nr 1, s. 66-79. Zob. także R. Król, Krzyże pamiątkowe na terenie gminy Szczytna, 
„Gazeta Gmin” 1993, nr 10; E. Berent, Przydrożna i podniebna. Sakralna sztuka ludowa Ziemi Kłodz-
kiej XVIII–XX w., Wrocław 2001; K. Baldy, M. Kledzik, Przydrożne miejsca kultu religijnego i małe 
pomniki architektury w Górach Stołowych, „Szczeliniec” 2001, nr 5, s. 169-185.

8 Prawo pierwszych połączeń głosi, iż pierwsze doznania w danej dziedzinie są najsilniejsze i najbar-
dziej się utrwalają w świadomości człowieka. Innymi słowy, każde przeżycie pierwszorazowe (od-
ruch, reakcja, obraz, doznanie zmysłowe, spotkanie osobowe) jest najsilniejsze i pozostawia trwały 
ślad, staje się niejako modelem przeżywania na przyszłość.

9 Personalizm to nurt dwudziestowiecznej filozofii chrześcijańskiej (u jego początków stoją św. Augu-
styn i św. Tomasz), który głosi nadrzędność wartości osoby ludzkiej wobec uwarunkowań społeczno-
-ekonomicznych oraz historycznych. Rozwinął się on w dwóch wersjach: humanizmu integralnego 
(Jacques Maritain, Gabriel Marcel, Edith Stein, ks. prof. Józef Tischner, ks. kard. Karol Wojtyła, ks. 
prof. Cz. Bartnik i inni) oraz w wersji społecznej (Emmanuel Mounier). Personalizm tego typu in-
terpretował religię jako osobową więź człowieka z Bogiem. Zob. m.in. K. Wojtyła, Osoba i czyn, Lub-
lin 1969; Kraków 1985; tenże, Osoba: podmiot i wspólnota, „Roczniki Filozoficzne” 24 (1977), z. 2, 
s. 6-39; Cz. Bartnik, Ontologia personalistyczna, „Personalizm” 5 (2003), s. 15-52; Ch. Renouvier, 
Personalizm, tamże, s. 7-14; E. Ozorowski, Personalizm stanu rycerskiego, tamże, s. 67-74.

10 Zob. także: T. Fitych, Czermna (Kudowa Zdrój) – mała ojczyzna trzech redemptorystów: Antoniego 
Jedka (*1834 +1903) i rodzonych braci Franzów – Amanda (*1859 +1907) i Franza Xavera (*1864 
+1926), artykuł złożony do druku.
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zowanej postaci – Tscherbeney, dotrwała do roku 1937, kiedy to w ramach 
nazistowskich akcji usuwania słowiańskich nazw w tzw. Czeskim Zakątku11 
i na całym Dolnym Śląsku zmieniono jej nazwę na Grenzeck (1937–1945). 
Na kościelnych dokumentach i wymianie korespondencji z omawianego 
okresu znajdujemy jednak odcisk pieczęci parafi alnej w wymownym łaciń-

skim brzmieniu, dokumentującym słowiański 
rodowód: „SIGIL ECCLESIAE PAR CZER-
MNIENSIS”12.

Po przyłączeniu ziem śląskich do Polski 
w 1945 r. na krótko nazwano ją Czerwone, 
a następnie przywrócono pierwotną czeską 
nazwę Czermna (obecnie po stronie czeskiej 
w odległości zaledwie kilku kilometrów znaj-
dują się miejscowości o zbliżonej nazwie: Malá 
Čermná i Česká Čermná). Nazwa ta prawdo-
podobnie pochodzi od przymiotnika cerve-
ny (czerwony) – tego typu nazwy nadawano 
miejscowościom od charakterystycznego ko-
loru gleby, powstałej ze zwietrzałej skały.

Miejscowość (początkowo wieś) leży w od-
ległości ok. 1 km od centrum Kudowy, w dolinie rzeki Czermnicy mającej 
swe źródła w Błędnych Skałach, będącej dopływem rzeki Metui, a ok. 12 
km od kolejnego uzdrowiska Duszniki Zdrój. Środkowa część miejscowo-
ści jest usytuowana na wysokości ok. 400 m n.p.m., na północnym zboczu 
góry parkowej.
11 Czeski Zakątek (niem. Böhmischer Winkel; czes. Český koutek) – w czasach przynależności Dolnego Śląska 

do Niemiec nazwą tą określano niewielki obszar w zachodniej części hrabstwa kłodzkiego, zamieszka-
nego głównie przez ludność czeskojęzyczną. Obszar ten rozciąga się na południowy zachód od Błęd-
nych Skał pomiędzy Lewinem a czeskim Náchodem w okolicach Kudowy Zdroju i obejmował przede
wszystkim miejscowości: Czermna (Tscherbeney), Bukowina (Bukowine), Słone (Schlaney), Pstrążna 
(Strausseney), Jakubowice (Jakobowitz) i Brzozowie (Brzesowie) – obecnie dzielnice Kudowy Zdroju, 
Błażejów, Krzyżanów (Krzischney), Leśna (Löschney), Jeżowice (Nauseney). Język, jakim mówiono 
w tych okolicach, był dialektem języka czeskiego z dużymi wpływami niemieckimi i polskimi. Zawie-
rał także wiele dawnych zwrotów i idiomów niewystępujących już we współczesnym języku czeskim.
Po I wojnie światowej i rozpadzie Austro-Węgier w 1918 r. pomimo powstania państwa czechosłowac-
kiego większość mieszkańców Czeskiego Zakątka opowiedziała się za przynależnością do Niemiec.
W roku 1945 Dolny Śląsk został przyłączony do Polski. Większość czeskich mieszkańców Czeskie-
go Zakątka wyjechała do pobliskiej Czechosłowacji, gdzie urzędował tzw. Komitet Kłodzki poma-
gający przesiedleńcom w znalezieniu mieszkania i pracy. Dla niemieckich mieszkańców tego terenu 
w roku 1952 otwarto szkołę z czeskim, a następnie niemieckim językiem nauczania. Ze względu na 
emigrację Niemców do RFN w latach 50. szkołę zamknięto w roku 1960.

12 Pieczęć tuszowa ma okrągły kształt. W środku wygrawerowano postać św. Bartłomieja w formie 
zbliżonej do tej, jaka została użyta na chorągiewce wietrznej sygnaturki kościoła parafialnego. Jej 
wycisk znajduje się m.in. na odpisie metryki urodzenia A. Jedka, który z datą 4 września 1850 r. 
sporządził i firmował ks. prob. J. Martinez.

Odcisk tuszowej pieczęci parafi alnej

Ta duża wieś o typowo wiejskiej zabudowie (tzw. ulicówka o długoś-
ci 2,5 km) ciągnie się przez ok. 5 km wzdłuż granicy z Czechami. W mia-
rę oddalania się od Kudowy wysokość terenu stopniowo rośnie. Wyżej 
położoną część Czermnej oddzielają dwa grzbiety górskie: Świni Grzbiet 
(od strony wschodniej) i Bluszcz (od zachodniej). 

Zmieniającą się populację wsi przybliżają dane liczbowe: 1787 r. – 688 
mieszkańców; 1816 – 828; 1825 – 877; 1840 – 1043; 1910 – 2191; 1933 – 
2041; 1939 – 2312 mieszkańców.

1.2. Dzieje wsi i dominium
Wieś Czermna wspomniana jest w dokumencie kościelnym diecezji 

praskiej z 1354 r. Liber Primus Confi rmationum, w którym opisane jest 
wprowadzenie proboszcza do parafi i w Machovie przez proboszcza para-
fi i Czermna. Fakt ten może świadczyć o regionalnym znaczeniu Czermnej, 
a także o prawdopodobnym czasie utworzenia parafi i w drugiej połowie 
XIII w. Po kilku wiekach na obrzeżach Czermnej zaczęła wyrastać miejsco-
wość Chudoba (dziś Kudowa Zdrój), która z czasem rozrosła się, zdomino-
wała i wchłonęła Czermną.

Administracyjnie Czermna przez długi czas podlegała Nachodowi. 
W roku 1477 książę ziębicki Henryk I Starszy, syn czeskiego króla Jerze-
go z Podiebradów, przyłączył ją do hrabstwa kłodzkiego (współcześnie – 
Ziemia Kłodzka), które pozostawało pod panowaniem czeskim; od 1348 r. 
stanowiło jeden z regionów Korony czeskiej; po wojnach śląskich przeszło 
pod panowanie Prus i zostało włączone do prowincji śląskiej13.

Podczas wojen husyckich parafi a została zrujnowana. W XVI w. Czermna 
podlega administracyjnie pod Nowe Miasto nad Metują, a miejscowa lud-
ność musi przyjąć wiarę protestanckich władców z rodu von Stubenberg. 

Po bitwie pod Białą Górą w 1620 r. Ziemia Kłodzka doświadczyła skut-
ków rekatolizacji, a Czermna stała się fi lią parafi i Kościoła katolickiego 
w Nowym Mieście nad Metują. Od wieku XVII kolejnymi właścicielami 
Czermnej byli: naczelny dowódca wojsk cesarskich z okresu wojny trzy-
dziestoletniej Albrecht von Wallenstein, po nim jego szwagier hrabia Adam 
13 Zob. m.in. H. Veit, Zur Geschichte des Glatzer Landes, w: Die Grafschaft Glatz (Schlesien), Zusam-

menfassende Bearbeitung: Dieter Pohl und Herbert Eckelt in Zusammenarbeit mit der Forschungs-
gruppe Grafschaft Glatz, Herausgeber: Bund der Vertreibenen – Kulturreferat, Bonn 1996. Kulturelle 
Arbeitshefte, Heft 35; J. Kögler, Die Chroniken der Grafschaft Glatz (Neu bearbeitet und herausgege-
ben von Dieter Pohl), cz. 1-5, Köln 1992–2003; A. Herzig, Reformatorische Bewegungen und Konfes-
sionalisierung. Die habsburgische Rekatholisierungspolitik in der Grafschaft Glatz, Hamburg 1996; 
J. Bahlcke, Schlesien und die Schlesier, München 2000; A. Bach, Urkundliche Kirchen-Geschichte der 
Grafschaft Glaz [sic!], Breslau 1841; Das Glatzer Land. Aktion West-Ost e.V, Düsseldorf 1995; Ge-
schichte Schlesiens, cz. 1: Von der Urzeit bis zum Jahre 1526, Thorbecke / Sigmaringen 1988.
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Erdmann Terzky (czes. Trczka; 1599–1634) z Nachodu, a po jego śmierci 
hrabiowie von Leslie, którzy w 1785 r. sprzedali Czermną Michaelowi von 
Stillfriedowi z Nowej Rudy. Niedługo przedtem (w roku 1763) Czermna 
wraz z całą Ziemią Kłodzką została przyznana Prusom na mocy ustaleń 
pokoju w Hubertusburgu, kończącego wojnę siedmioletnią.

Biskup Hradec Králové Vratislav von Mitrowitz w 1738 r. ponownie uczy-
nił parafi ę Czermna niezależną. Należały do niej: Kudowa, Pstrążna z Bu-
kowiną, Jakubowice oraz czeskie wsie Ždarky i Malá Čermná. Z powodu 
włączenia Czermnej do Prus parafi a przyłączona została do dekanatu kłodz-
kiego. W roku 1780 dołączono do niej także wsie Słone i Brzozowie, nato-
miast wsie Ždarky i Malá Čermná podporządkowano parafi i w Hronovie.

Podczas wojen napoleońskich król pruski Fryderyk Wilhelm III Hohen-
zollern (1770–1840)14 przez tydzień rezydował na plebanii w Czermnej 
(9–29 czerwca 1813 r.). W tym czasie spotykał się na zamkach czeskich 
z wysoko postawionymi osobistościami Austrii i Rosji w celu utworzenia 
koalicji antynapoleońskiej. W jakimś stopniu zatem debaty prowadzone na 
pograniczu prusko-austriacko-czeskim przygotowały późniejszy Kongres 
Wiedeński. 

W XIX w. właściciele Czermnej zmieniali się bardzo często. Ostatecznie 
baron von Otterstedt podzielił dominium na dwie części i sprzedał Czer-
mną, ale zatrzymał Kudowę.

1.3. Najważniejsze rysy historii parafi i w XIX w.
W uproszczonej charakterystyce parafi i Czermna trzeba odnotować 

fakt jej wielce złożonych dziejów. W ciągu niespełna siedmiu wieków na-
leżała do: trzech metropolii kościelnych, czterech diecezji, trzech po-
średnich struktur organizacji kościelnej (archidiakonatów i wikariatów 
arcybiskupich), pięciu dekantów. Pośród najważniejszych wydarzeń wy-
mienić należy: 
14 W czasie wojen napoleońskich prowadził początkowo politykę neutralności, udało mu się m.in. 

uniknąć uwikłania w trzecią koalicję. Jednak sprowokowany utworzeniem Związku Reńskiego 
wypowiedział Napoleonowi w 1806 r. wojnę, którą szybko przegrał. Na mocy traktatu tylżyckie-
go w 1807 r. zmuszono go do rezygnacji z ziem na zachód od Łaby, zgody na utworzenie Księ-
stwa Warszawskiego z ziem, które trafiły do rąk pruskich podczas II i III (a także częściowo I) 
rozbioru Polski. Gdańsk stał się wolnym miastem. Ponadto Prusy zmuszone zostały do zapłace-
nia Francji kontrybucji oraz finansowania francuskich wojsk okupacyjnych na swoim terenie.
W 1812 Prusy zmuszone zostały przez Napoleona do wystawienia niewielkiego kontyn-
gentu w kampanii moskiewskiej pod dowództwem generała Yorcka. Po klęsce Napoleo-
na w Rosji Fryderyk Wilhelm zawarł sojusz z Rosją i przystąpił do koalicji antyfrancuskiej. 
Oddziały pruskie odgrywały istotną rolę w bitwach w latach 1813 i 1814 (m.in. pod Lipskiem).
Na kongresie wiedeńskim Fryderyk Wilhelm uzyskał znaczne zyski terytorialne, jakkolwiek bez 
całkowitej aneksji Saksonii, o co zabiegał. Był on współtwórcą Świętego Przymierza. W później-
szych latach życia poświęcił swoją energię na zjednoczenie Kościoła luterańskiego z reformowa-
nym w Niemczech.

a) w dramatycznym wygaśnięciu parafi i (po pierwszych 60–70 latach ist-
nienia na przełomie XIV/XV w.) na okres aż trzech stuleci (tzn. do 1738 r.)
odzwierciedlają się wielkie dramaty: nieobsadzenie stolicy arcybiskupiej 
w Pradze przez 160 lat; unicestwienie przez husytów diecezji Litomyśl i za-
stąpienie jej diecezją Hradec Králové dopiero po dwustu latach; czy też 
bardzo powolny proces autentycznej duchowej reformy i odnowy; towa-
rzyszył temu brak duchowieństwa, dlatego już w tym okresie napływało do 
Czech wielu duszpasterzy polskich.
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b) Ponadto nie dawała powodu do radości coraz bardziej formalna przy-
należność parafi i Ziemi Kłodzkiej (hrabstwa kłodzkiego) do archidiecezji 
praskiej, przy rzadkiej obecności arcybiskupów praskich na tym terenie, 
powierzchownych i „ekspresowych” wizytacjach, czemu z drugiej strony 
towarzyszyło „zasiedziałe” duszpasterstwo proboszczów oraz biurokra-
tyczny styl skrupulatnych wizytacji dziekanów kłodzkich, przekształca-
nych przez rząd pruski we własnych urzędników i narzędzia antykościelnej 
i separatystycznej polityki. 

c) W okresie 1738–1939 pracowało tu dziesięciu proboszczów, a sta-
tystyczny okres kadencji wynosił ok. 20 lat. Co więcej, aż trzech probosz-
czów posługujących do 1939 r. urodziło się w Czermnej, a czas ich kadencji 
to odpowiednio 52, 5 i 29 lat. W sumie tych trzech proboszczów branych 
wspólnie posługiwało w swoim miejscu urodzenia przez 86 lat.

d) W okresie panowania pruskiego, a zwłaszcza Kulturkampfu, urząd 
kłodzkiego wikariusza (dziekana) stał się polem walki rządu pruskiego 
z Kościołem katolickim na gruncie politycznym i ideologicznym, w celu 
całkowitego wyeliminowania wpływów Kościoła w Niemczech (m.in. po-
przez zachowanie wpływów państwa na obsadę stanowisk kościelnych) 
i umocnienia sił popierających unifi kację Rzeszy.

Kadencje proboszczów parafi i Czermna (1738—2007) 

e) Najstarsza zachowana i nadal przechowywana w Czermnej księga 
urodzeń i zgonów pochodzi z roku 1664.

1.4. Proboszczowie pierwszej połowy XIX w.
Patrząc na odtworzony katalog czermnieńskich proboszczów z trzecie-

go etapu dziejów parafi i, a konkretnie z okresu 1738–1886, stwierdzamy, 
iż w gronie siedmiu duchownych dominują postacie dwóch proboszczów 
o odmiennym rodowodzie.

Chronologicznie pierwszy był ks. Wentzel Tomaschek (1732, Choceň – 
1804, Czermna). W Czermnej duszpasterzował przez długi czas, w okre-
sie 1764–1804. 

Należy podkreślić, że dwaj poprzednicy Tomaschka pracowali w Czer-
mnej przez zaledwie 12 i 14 lat. Jego czterdziestoletnia kadencja stanowi-
ła znaczący przełom w tymczasowości i braku ciągłości. Stała się pierwszą 
chronologicznie tak długą ka-
dencją proboszczowską oraz 
drugą co do czasu trwania 
w dotychczasowej historii 
parafi i. Wypada odnotować 
znaczący fakt, że ks. Toma-
schek był czwartym z kolei 
proboszczem (kadencja dru-

Katalog proboszczów parafi i Czermna (1738—2007) 

Podpis ks. prob. W. Tomaschka 
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giego trwała niespełna rok) po reaktywowaniu katolickiej parafi i w Czer-
mnej w 1738 r.15, po bez mała trzy wieki trwającym upadku.

Położył on duże zasługi m.in. na polu duszpasterskim, organizacyjnym, 
troski o parafi an i o budynek kościoła, zaprowadził pierwszy tom kroniki 
parafi alnej (1764 – wrzesień 1939; 40 kart nlb.). W okresie 1776–1804 pro-
boszcz Wentzel Tomaschek wzniósł i pielęgnował obok kościoła i dzwonni-
cy niespotykaną w oświeceniowej Europie katechezę o zmartwychwstaniu, 
tzw. Kaplicę czaszek. Zgromadzono tu tysiące ludzkich kości, pokłosie wo-
jen i epidemii. W przeciwieństwie do szerzonego w Europie nihilizmu 
i kultury śmierci16, przesłanie kaplicy nawiązywało do postawy pierwszych 
chrześcijan celebrujących w katakumbach zgromadzenia eucharystycz-
ne w duchu wiary o zmartwychwstaniu i życiu pozagrobowym (por. Rz 
8,9.11-13). Potwierdza to m.in. wnętrze kaplicy – ołtarz służący sprawo-
waniu Eucharystii na tle stosu ludzkich kości, dwaj aniołowie z fanfarami 
i z kartuszami obwieszczającymi wolę Trójjedynego Boga Miłości: „Pójdź-
cie na sąd” i „powstańcie z martwych”. W uroczystość Wszystkich Świętych 
ks. Tomaschek prowadził tutaj swych parafi an.

Był on niepowtarzalnym darem nie tylko przez 72 lata swojego życia, ale 
i dzisiaj. Nadal aktualne pozostają zarówno jego świetlana posługa kapłań-
ska, jak i pasterskie ostrzeżenie przed pseudokulturą śmierci oraz szcze-
gólna katecheza o zmartwychwstaniu w formie tak licznie odwiedzanej, 
ale nie do końca odczytanej Kaplicy czaszek.

Druga znacząca postać tego okresu to proboszcz Josef Martinez (1803, 
Czermna – 1886, Czermna)17. Jego kadencja trwała 52 lata (1834–1886) 
i była bezwzględnie najdłuższą w całej historii parafi i, choć nie najbardziej 
doniosłą po względem duszpasterskim18. Niemniej m.in. za dzieło kolej-
nej rozbudowy i upiększenia kościoła w 1879 r. został przez praskiego ar-

15 Kronika parafialna Czermnej podaje, iż 29 czerwca 1738 r. za sprawą biskupa Hradec Králové 
Jana Josefa hrabiego Vratislava z Mitrovic (1734–1753) oraz hrabiego Karola Kajetana, Leopol-
da Antoniego von Leslie (potomka znaczącej rodziny szkockiej; np. Walter Lesslie (1607–1667) 
jako dowódca armii cesarza Ferdynanda II został w 1634 r. nagrodzony m.in. w formie domi-
nium Nowego Miasta nad Metują, a w 1647 r. poślubił córkę księcia M. Dietrichsteina) para-
fia została podniesiona do rangi samodzielnej placówki duszpasterskiej. W tym charakterze 
istniała już, jak poświadczają to wiarygodne przekazy źródłowe, w 1359 r. Samodzielność utraciła 
w wyniku wojen husyckich i przeszła pod administrację dziekanów z Nowego Miasta nad Metują.
W okresie 1761–1774 właścicielem czermnieńskiego dominium (a zatem także patronem kościoła 
parafialnego) był hrabia Leopold Antoni von Leslie. Za jego rządów parafia stała się samodzielna, 
ale też została wyjęta z diecezji Hradec Králové i włączona do archidiecezji praskiej. Por. Fr. Albert, 
Bad Kudowa – sein name und seine Geschichte, Bad Reinerz 1936, s. 15.

16 Por. H. Jakuszko, Oświeceniowa filozofia, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 7 Lublin 2006, 
s. 906-915.

17 Zob. T. Fitych, Proboszcz Josef Martinez z Czermnej w Czeskim Zakątku i jego wybitni krewni, arty-
kuł przygotowywany do druku.

18 Zob. N. Bartonischek, Pfarrchronik von Tscherbeney (Abschrift), [Stolberg 2006], s. 19-26.

cybiskupa kardynała Schwarzenberga odznaczony tytułem honorowym 
notariusza arcybiskupiego. Ks. Martinez urodził się w Czermnej w rodzi-
nie, która miała tu stosunkowo wysoką pozycję społeczno-ekonomiczną. 
Po święceniach kapłańskich i czteroletnim okresie posługi jako wikariusz 
w Czermnej na ponad pół wieku został tutejszym proboszczem. Miał dzie-
więciu wikariuszy, a podczas czternastoletniej posługi jednego z nich, 
eks-redemptorysty Franza Ketziny, ujawniły się jego germanofi lskie ten-
dencje19. Do dzisiaj na cmentarzu parafi alnym można znaleźć jego monu-
mentalny grobowiec.

 2. Rodzina

Przygraniczna wieś Słone20 powstała jako pokłosie trzynastowiecznej 
kolonizacji Ziemi Kłodzkiej. Miała złożone dzieje polityczno-kościelne. 
W połowie XIX w. wielkość Słonego przybliża m.in. liczba 55 gospodarstw 
rolnych oraz majątek ziemski o areale 479 ha, w tym 320 ha użytków rol-
nych i 87 ha lasów. W XIX w. wieś była niemalże o połowę mniejsza od 
Czermnej i liczyła: w 1816 r. – 476 mieszkańców; w 1825 – 496; w 1840 – 
670; a w wieku XX: w 1910 – 924, i w 1939 – już ok. 1000 osób (w tym 98% 
wyznania rzym.-kat., władających językiem czeskim), natomiast w 1970 r. 
jedynie 804 osoby.

W XIX w. z tutejszą parafi ą i regionem związane zostało pojęcie „Cze-
ski Zakątek”, z powodu żyjącej na tych terenach mniejszości czeskiej. Sło-
ne było w parafi i Czermna jedną z wsi dominujących pod względem liczby 
osób czeskiego pochodzenia. Potwierdzają to także dane dotyczące okre-
su międzywojennego. Największy procentowo udział mieszkańców naro-
dowości czeskiej odnotowujemy w miejscowościach należących do parafi i 
Czermna lub niezbyt od niej oddalonych: Pstrążna – 83,3%; Słone – 75,0%; 
19 Zob. T. Fitych, Komentarz do katalogu wikariuszy parafii św. Bartłomieja w Czermnej (1761–2007), 

artykuł przygotowywany do druku.
20 Współcześnie Słone (czes. Slaný; niem. Schnellau, Schlaney – używane w okresie 1937–1945) to 

dzielnica miasta Kudowa Zdrój. Jest ono położone na wysokości 360 m n.p.m., 2 km od zachodniej 
części Kudowy Zdroju, 13 km od Dusznik Zdroju i ok. 4 km od centrum Nachodu; w wojewódz-
twie dolnośląskim i diecezji świdnickiej. W przeszłości Słone było samodzielną wsią, a dopiero od 
lat 50. ubiegłego wieku jest to dzielnica miasta Kudowa Zdrój. Łańcuchowa zabudowa miejscowo-
ści ciągnie się wzdłuż doliny górskiego potoku Bystre, który tuż za granicą wpada do rzeki Metuji – 
czes. Metuje. Wieś powstała na styku dawnego rozwidlenia dróg handlowych prowadzących z Pragi 
albo przez kamienny „Slánský most” (z XV w., od nazwiska właściciela majątku ziemskiego usytuo-
wanego przy urzędzie celnym) i dalej w kierunku na Kłodzko i do Wrocławia, albo przez Broumov 
i współczesną Železnou Rudu oraz Świdnicę aż do Bałtyku. Ów drugi ważny szlak przestał istnieć 
po przejęciu hrabstwa kłodzkiego przez Prusy w 1763 r. Wówczas część tego traktu przerzucono na 
drugą stronę Metuji.
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Czermna – 66,6%; Brzozowie – 44,9 %; Pasterka – 24,9 %; Karłów – 22,8 %; 
Zakrze – 21,4 %; Kudowa – 16,7 %21.

We wsi Słone (wzmiankowana już w 1403 r.), należącej od 1780 r. do pa-
rafi i św. Bartłomieja w Czermnej, m.in. w okresie XIX—XX w.22 urodziło się 
wiele wybitnych osób, zasłużonych na polu działalności kościelnej i szero-
ko pojętej kultury. Większość z nich wyemigrowała z miejsca urodzenia 
i do dzisiaj pozostają praktycznie nie-
znane. Jedną z nich jest Antoni Jedek.

Anton Jedeck (taki zapis widnie-
je w księdze chrztu, natomiast on sam 
i jego współbracia zakonni używali 
w XX w. spolszczonego brzmienia imie-
nia i nazwiska: Antoni Jedek, i takim 
brzmieniem będziemy się posługiwa-
li) urodził się 8 lipca 1834 r. o godzinie 
szóstej rano we wsi Słone23. W okresie 
jego życia należała ona do parafi i św. 
Bartłomieja w Czermnej24, która była 
częścią dekanatu kłodzkiego w archidie-
cezji praskiej. Był on synem czterdzie-
stodwuletniego Antona (1791–1866) 
i trzydziestopięcioletniej Anny z domu 
Scoda (1799–1861). 

21 Zob. Die Grafschaft Glatz kein Tschenchenland, Glatz 1920, s. 25; Die Grafschaft Glatz kein Tschen-
chenland, Glatz 1921, s. 55; Polska i czeska społeczność lokalna w Euroregionie Glacensis, cz. 1, „Zie-
mia Kłodzka” 2006, nr 168, s. 33 i 36.

22 W 1825 r. było w Słonem 87 domów, folwark, katolicka szkoła, browar, 2 młyny wodne i komora celna, 
która stanowiła filię urzędu celnego w Międzylesiu. Wieś należała do miasta Náchod, a mieszkańcy 
w znacznej części trudnili się tkactwem chałupniczym (czynnych było 49 krosien płócienniczych). 
W 1840 r. było tu już 108 domów. Słone stawało się coraz bardziej znaczącym ośrodkiem włókien-
nictwa: funkcjonowało 88 krosien bawełnianych, żyło tu także dziewięciu innych rzemieślników 
i ośmiu handlarzy. W połowie XIX w. Słone stanowiło również uczęszczane przejście graniczne. Je-
go opis pozostawił w 1853 r. lekarz Fryderyk Skobel, profesor UJ, który pochwalił stan tutejszej dro-
gi i opisał szczegółowo most graniczny (nazywany przez stulecia od nazwiska jednego z właścicieli 
„Slánskim mostem”). W tym czasie był on wymalowany w połowie barwami pruskimi i austriacki-
mi. W Słonem funkcjonowała pruska placówka graniczna, urząd celny oraz zajazd i gospoda. Póź-
niej powstał hotel. Działały tam gospody i restauracje, m.in.: Gasthaus Tschöpe i Gasthaus „Zum 
grünen Tal” (naprzeciwko młyna za mostem) oraz browar. W przeszłości były tu trzy browary, ko-
lejno: z 1684 r.; tzw. Rittergutsbrauerei Stadt Nachod in Böhmen (1835) 1880–1888, a w latach 1888–
1945 Brauerei Carl Herden; Brauerei Joh. Veith 1892–1904; 1905–1945. W 1905 r. doprowadzono 
do Kudowy Zdroju (wtedy Zakrze) linię kolejową z Kłodzka. Wówczas w Słonem powstała stacja 
kolejowa.

23 Zob. Kudowa – Czermna: Księga chrztów (Słone i Brzozowie 2 lutego 1830 – 27 grudnia 1888), rok 
1834, nr 19, s. 23.

24 W tym czasie była to jedna z największych i najbogatszych wsi w okolicy. W 1839 r. zamieszkiwało 
ją 1205 osób.

Poprzez sakrament chrztu udzielony Antoniemu Jedkowi juniorowi dwa 
dni po urodzeniu, 10 lipca 1834 r. (otrzymał imię wybitnego franciszkani-
na i kaznodziei św. Antoniego Padewskiego), przez proboszcza parafi i św. 
Bartłomieja w Czermnej Josefa Martineza, został on włączony do wspól-
noty Kościoła katolickiego25. Podczas liturgicznej uroczystości funkcję ojca 
chrzestnego pełnił miejscowy młynarz Th adeus Neumann, a świadkami 
byli: chałupnik Johann Langer, Albertine – żona Wenzela Krebsa („Kol-
lonist”) oraz Franziska – wdowa po Johannie Heiderze, młynarzu z pobli-
skiego Brzozowia.

2.1. Rodzice i dziadkowie
Ojciec Antoniego przyszedł na świat w Słonem 12 listopada 1791 r. o go-

dzinie szóstej rano w rodzinie rolnika Josepha Jedecka i Ludmily z domu 
Lange. Ochrzcił go ówczesny proboszcz Czermnej ks. Wentzel Tomaschek, 
dając mu imię św. Antona26. Świadkami liturgicznego obrzędu były osoby 
zaprzyjaźnione ze Słonego: dwaj rolnicy Anton Stephan i Johan Hügner 
oraz Katarzyna, żona Josepha Scody27. 

Nieznane są koleje życia Antona seniora. Wiemy jedynie, że wcielony 
do armii austriackiej, szczęśliwie przeżył kampanię28 przeciwko Napoleo-
nowi I Bonaparte (15 sierpnia 1769 – 5 maja 1821)29 i niewykluczone, że 
był uczestnikiem tzw. wielkiej „bitwy narodów” pod Lipskiem (16–19 paź-
dziernika 1813 r.). Krwawy bój toczyło wówczas 330 tys. Rosjan, Niem-

25 Zob. T. Fitych Organizacja kościelna i katalog proboszczów parafii św. Bartłomieja w Czermnej (XVIII–
XX w.), artykuł przygotowywany do druku.

26 Por. Tuchów, Archiwum Prow. O. Redemp.: Rękopis notatek zaczerpniętych z kroniki praskiego 
klasztoru redemptorystów, w celu sporządzenia nekrologu O. Antona Jedka, s. 1.

27 Por. Kudowa – Czermna: Księga chrztów: Słone, Brzozowie (25 sierpnia 1780 – 28 grudnia 1829) 
[11], s. 199, nr 25.

28 Gdy Napoleon Bonaparte jako pierwszy konsul przejmował 9 listopada 1799 r. dyktatorskie rządy we 
Francji, praktycznie wygasła już wojna drugiej europejskiej koalicji przeciwko rewolucyjnej Francji. 
Koalicja zawiązała się w grudniu 1798 r. i obejmowała Anglię, Rosję, Turcję, Austrię, Szwecję, Por-
tugalię, Neapol i kilka państw niemieckich, lecz bez Prus. Wojna trwała niespełna rok i ograniczyła 
się prawie wyłącznie do działań ekspedycyjnych armii rosyjskich na terenie Włoch i Holandii, przy 
minimalnym wsparciu innych koalicjantów. Austria starała się jedynie umocnić swe świeżo zdobyte 
pozycje w północnych Włoszech, zaś Wielka Brytania, po morskich zwycięstwach, nie przejawiała 
chęci angażowania swych sił na lądzie. Toteż Rosja wycofała się z wojny. Wtedy inicjatywę wojen-
ną przejął Napoleon, żądając, by Austria wycofała się z Półwyspu Apenińskiego. Gdy ultimatum 
nie zostało przyjęte, cesarz, po ryzykownej przeprawie wojsk francuskich przez Przełęcz Świętego 
Bernarda w Alpach (14–21 maja 1800 r.), 14 czerwca rozbił siły austriackie pod Marengo. Następ-
nie Francuzi zajęli Monachium i zagrozili stolicy Austrii. Austriacy po kilku miesiącach zawiesze-
nia broni wznowili działania, ale 3 grudnia gen. Moreau pokonał ich pod Hohenlinden w Bawarii, 
gdzie znakomitą postawą odznaczyli się ułani z polskiej Legii Naddunajskiej. Zmusiło to Austrię 
do zawarcia 9 lutego 1801 r. pokoju w Lunéville, przywracającego stan posiadania taki, jak po wło-
skich zwycięstwach Napoleona z 1797 r.

29 Urodził się jako syn korsykańskiego adwokata – był pierwszym konsulem Republiki 1799–1804, 
cesarzem Francuzów 1804–1814 i 1815 oraz przejściowo królem Włoch 1805–1814.

Kościól fi lialny w Słonem
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ców i Szwedów przeciwko 160 tysiącom Francuzów, Polaków i Sasów, przy 
czym ci ostatni w trakcie bitwy przeszli na stronę wroga. 

Po szczęśliwym powrocie na ojczystą ziemię przez następne ok. 40 lat 
Anton pracował na swoim gospodarstwie. Jeszcze 19 lutego 1854 r., gdy 
Anton senior przeżywał już sześćdziesiąty trzeci rok życia, proboszcz Mar-
tinez w urzędowym piśmie określał go jako rolnika30. Natomiast po upły-
wie zaledwie dwu lat tenże proboszcz w niemieckojęzycznym dokumencie 
z 27 października 1856 r. napisał już wymowne słowo „Bauerausgediner”31. 
Znaczyłoby to, że prawdopodobnie najstarszy z synów Joseph Wenzel 
przejął już gospodarstwo rolne, a Anton senior mieszkał u niego, licząc 
na przysługującą mu opiekę i wyżywienie. Natomiast świadectwo matural-
ne Antona Jedka juniora wystawione w Kłodzku pięć miesięcy wcześniej, 
27 maja 1856 r., podaje już jako podstawowy zawód jego ojca określenie 
„tkacz” (Weber)32. Można więc przypuszczać, że po skończeniu 64 lat An-
ton senior, z nieznanych bliżej przyczyn (osłabione zdrowie czy też potrze-
ba usamodzielnienia się najstarszego syna?), korzystał już z prawa do bycia 
na utrzymaniu syna i dodatkowo pracował (być może w domu) jako tkacz, 
bowiem najmłodszy spośród ośmiorga dzieci syn Wenzel miał jeszcze nie-
spełna czternaście lat, czyli nadal potrzebował opieki i środków do życia. 
Zauważmy, że tkactwo stanowiło wówczas zajęcie typowe dla sporej czę-
ści okolicznej ludności. 

Od 21 lutego 1861 r., czyli od dnia śmierci małżonki Anny, ostatnie pięć 
lat swego życia Anton przeżywał już jako wdowiec. W tym samym roku 
doświadczył jednak radości płynącej z udzielenia jego synowi Antoniemu 
święceń kapłańskich. Po kilku latach młody redemptorysta o. Anton, już 
jako kapłan, przy okazji misji głoszonych w okolicy Kłodzka zdołał przybyć 
do domu rodzinnego w Słonem i być przy łożu śmierci swego ojca33. An-
ton Jedek senior osiągnął piękny wiek 74 lat. Zmarł ze starości w rodzinnej 
wsi 16 czerwca 1866 r. o godzinie siódmej rano. Wcześniej odbył spowiedź 
generalną i z rąk wikariusza ks. Juliusza Becka (1865–1886) otrzymał sa-

30 Był to kilkuzdaniowy dokument wystawiony na potrzeby wojskowej komisji lekarskiej w związku 
z osiągnięciem przez Antoniego juniora wieku poborowego. Por. Tuchów, Archiwum Prow. CSsR: 
teczka A. Jedek, poszyt dokumenty prywatne.

31 Proboszcz Martinez w ten sposób opisał status Antona seniora w odręcznie sporządzonym doku-
mencie (odpis) dotyczącym sakramentu bierzmowania przyjętego przez Antoniego Jedka w 1846 r. 
Był to jeden z dokumentów wymaganych przed przyjęciem sakramentu święceń kapłańskich. Por. 
Tuchów, Archiwum Prow. CSsR: teczka A. Jedek, poszyt dokumenty prywatne.

32 Por. Tuchów, Archiwum Prow. CSsR: Abgangs-Zeugnis – Anton Jedeck, z dn. 27 maja 1856 r.
33 Por. B. Łubieński, Życiorys ojca Antoniego Jedka, mps, [Mościska k. Przemyśla brw], (dalej cyt. jako 

ŻoJedka), s. 1.

krament namaszczenia chorych. Pogrzeb odbył się w 19 czerwca, a popro-
wadził go proboszcz Josef Martinez34.

Matka Antoniego juniora była o prawie 8 lat młodsza od jego ojca. 
Anna Ludmila przyszła na świat również w Słonem, o godzinie szóstej 
rano 2 kwietnia 1799 r. Jej rodzicami byli chałupnik Joseph Scoda i Kath-
arina z domu Wolfi n. Podobnie jak to było w przypadku Antona seniora, 
ochrzcił ją ówczesny proboszcz Czermnej ks. Wentzel Tomaschek. Świad-
kami tego wydarzenia były osoby zaprzyjaźnione ze Słonego: Katharina, 
żona Josepha Jedka rolnika, Anna, córka Johanna Kümmera chałupnika 
oraz Joseph Zeidler, chałupnik35. 

Rodzice Antoniego juniora poznali się ok. 1820 r., a 20 lutego 1821 r. 
w kościele parafi alnym św. Bartłomieja w Czermnej odbył się ich ślub. An-
ton miał w tym czasie już 29, Anna 20 lat36. Przy sakramencie małżeństwa 
z ramienia Kościoła asystował miejscowy proboszcz Joseph Franke (1818–
1833), a funkcję świadków pełnili: Franz Jedek, chałupnik, oraz Joseph 
Kriegel, z zawodu szewc37.

Anna była kobietą pobożną i bogobojną. Odbyła m.in. pielgrzymkę do 
sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze w Częstochowie, gdzie – jak się 
przypuszcza – najprawdopodobniej w godzinie jakieś ciężkiej rodzinnej 
próby lub doznania szczególnej łaski wymodliła przyszłe powołanie za-
konne dla swego syna Tomiczka (jak go z czeska nazywano w domu)38. 
34 Zob. Kudowa – Czermna, archiwum parafialne: Księga zmarłych (Słone, 1 grudnia 1780 – 28 grud-

nia 1882), s. 445-446, nr 20.
35 Tamże, s. 317.
36 Z analizy księgi małżeństw wynika, że wiele z nich zostało zawartych w podobnym wieku obojga 

narzeczonych.
37 Zob. Kudowa – Czermna, archiwum parafialne: Księga małżeństw (Słone i Brzozowie, 25 paździer-

nika 1780 – 23 października 1902), 1821 r., s. 133-134, nr 3. 
38 Fakt ten akcentuje pierwszy biograf o. Antona Jedka – sługa Boży o. Bernard Łubieński CSsR 

(1846–1933). Łubieński był najpierw jego podwładnym, a następnie przełożonym. Prace redak-
cyjne nad obszernym biogramem podjął na polecenie ówczesnego prowincjała w czasie pierwszej 
wojny światowej – ok. 1915 r., kiedy wojska rosyjskie zajęły Przemyśl. Dzieciństwo spędził w War-
szawie i Sankt Petersburgu, potem od 1858 r. uzupełniał swoje staranne wykształcenie w Anglii. 
Przez 12 lat pracował w Anglii, Szkocji i Irlandii. W Anglii został kapłanem i mając 18 lat, 5 wrześ-
nia 1864 r. wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów. W klasztorze w Clapham w Anglii przeszedł 
formację (7 maja 1866), a 29 grudnia 1870 r. otrzymał święcenia kapłańskie w kościele redem-
ptorystów w Akwizgranie. Wrócił do Polski (okolice Rzeszowa) w 1879 r. na zaproszenie swego ro-
dzonego brata hrabiego Rogera (niewykluczone, iż znał on już wielkie zasługi na polu erygowania 
klasztoru redemptorystów w Austrii i na Morawach ze strony arcywojewody Maximiliana d’Este, 
wielkiego mistrza zakonu niemieckich rycerzy). Łubieński nawiązał tam kontakt z generałem re-
demptorystów oraz z prowincją austriacką (eryg. 2 lipca 1841 r.; w 1901 r. liczyła 291 członków). 
W wyniku odbytych rozmów w 1881 r. prowincjał austriacki wykupił w Mościskach podomini-
kański klasztor, który niebawem stał się polską placówką redemptorystów. Klasztor redemptorys-
tów w Mościskach istniał od 1883 r., a o. Bernard przeżył tu 25 ze swoich 62 lat życia zakonnego.
W styczniu 1885 r. Łubieński zachorował na grypę, po której nastąpił częściowy paraliż nóg. Mimo 
intensywnego leczenia pozostał kaleką do końca życia. Od 1890 r. rozpoczął działalność misyjną, 
szerząc wszędzie kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podsumowując jego działalność misyj-
ną, można powiedzieć, że rozciągała się na teren całej Polski. Uczestniczył w 244 misjach, podczas 
których przeprowadził 508 rekolekcji, przeprowadził też 54 renowacje w kościołach w całej Polsce. 
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Późniejszy zakonnik Antoni często z wdzięcznością wspominał swoją mat-
kę. Podkreślał, że miał pociechę i radość płynącą z możliwości odwiedze-
nia w domu rodzinnym w Słonem ciężko chorej na zapalenie płuc Anny 
i z przygotowania jej na śmierć (zmarła 21 lutego 1861 r.). W tym czasie 
był on tylko studentem teologii i klerykiem redemptorystą po ślubach wie-
czystych, ale tylko ze święceniami niższymi, bowiem święcenia kapłańskie 
przyjął dopiero 28 lipca 1861 r. Matka Antoniego nie ukończyła 61 lat i nie 
doczekała tej chwili. Wychowała natomiast ośmioro dzieci i nawet jej naj-
młodszy syn Wenzel (urodzony, gdy miała 42 lata) osiągnął wiek dojrzały 
– 19 lat. Niestety, brak przekazów źródłowych nie pozwala odpowiedzieć 
na pytanie, czy Antoni Jedek, odbywający studia teologicznego w Austrii, 
wziął udział w jej pogrzebie 25 lutego 1861 r.39.

Zarówno dziadkowie ze strony ojca: Joseph i Ludmila, oraz matki: Jo-
seph i Katharina, jak i rodzice Antoniego juniora pochodzili ze Słonego 
i byli w miarę zasobnymi rolnikami, należąc w połowie XIX w. do grona ok. 
55 tutejszych gospodarzy, na ok. 90-100 żyjących w Słonem rodzin.

2.2. Rodzeństwo i krewni 
Małżeństwo Antona i Anny doczekało się dziewięciorga potomstwa, 

przy czym Antoni junior był ich szóstym z kolei dzieckiem (i trzecim spo-
śród pięciu potomków płci męskiej), które przyszło na świat po trzynastu 
latach pożycia małżeńskiego. Krąg jego rodzeństwa tworzyło pięciu bra-
ci i trzy siostry. Byli to kolejno: Joseph Wenzel (ur. 14 lutego 1822), Joseph, 
Johann (21 grudnia 1825); Francisca (16 lutego 1828); Anna Katherina 
(30 lipca 1830), Josepha (28 sierpnia 1831), Joseph (12 kwietnia 1837), 
Franz Johann (9 czerwca 1839) i Wenzel (22 maja 1842)40. 

Należy tutaj podkreślić interesujący fakt, że jeden spośród trzech młod-
szych braci, który po ich ojcu Antonim odziedziczył gospodarstwo (ok. 
1791), miał syna Antona, który w 1895 r. wstąpił do niższego seminarium 
związanego z pierwszym domem polskich redemptorystów w Mościskach 
(niestety, nie został redemptorystą)41. 

Wywierał on zbawienny wpływ na wszystkie warstwy społeczeństwa. Szerzył kult Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy i był jego największym apostołem w Polsce. Już za życia cieszył się opinią święto-
ści. Akta procesu beatyfikacyjnego otwarto w Rzymie w 1982 r. Por. ŻoJedka, s. 1; E. Nocuń, Misje 
parafialne redemtorystów polskich w latach 1886–1918, Lublin 1991, mps BU KUL, s. 85-89; Polski 
słownik biograficzny, t. 18, Wrocław 1973, s. 473.

39 Por. Kudowa – Czermna, archiwum parafialne: Księga zmarłych: Słone 1 grudnia 1780 – 28 grud-
nia 1882 [31], s. 421, nr 3.

40 Zob. Kudowa – Czermna, archiwum parafialne: Księga chrztów (Słone i Brzozowie 1789–1829), 
s. 617, nr 5; 619-667, nr 27; 703, nr 1; tamże, Księga chrztów Słone i Brzozowie (2 lutego 1830 – 27 
grudnia 1888), s. 3, 8, 37, 47, 70.

41 Por. ŻoAJedka, s. 2.

Natomiast bliżej nieznana krewna Antona Jedka była w klasztorze tzw. 
sióstr szkolnych, założonych przez św. Jana de la Salle42.

3. Krąg rówieśników 

Od połowy XIX w. młodzież parafi i Czermna otrzymywała sakrament 
bierzmowania w stosunkowo dużych odstępach czasowych, średnio co 9 
lat43. Anton Jedek przyjął go w kościele parafi alnym w Dusznikach Zdro-
ju 2 maja 1846 r.44, mając 12 lat. Sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej 
udzielił mu praski arcybiskup Alois Josef von Schrenk (1838–1849)45. Przy-
jął wówczas imię Józef (należało ono do najczęściej nadawanych – w grupie 
pięćdziesięciu dwóch bierzmowanych młodzieńców ze Słonego i Brzozo-
wia przyjął je co drugi)46. 

Imienna lista bierzmowanych chłopców i dziewcząt w wieku od 5 do 17 
lat szczegółowo przybliża nam krąg rówieśników Antoniego, w pierwszym 
rzędzie kolegów47 i koleżanek48 ze Słonego i Brzozowia. Co więcej, pozwala 
stwierdzić, iż wśród 526 młodych ludzi przybyłych w 1846 r. z parafi i Czer-
mna do Dusznik nazwisko Jedeck nosiło jedynie dwóch chłopców z Brzo-
zowia – Joseph (13 lat) i Anton (9 lat). Ze wsi Słone było sześciu chłopców 
w wieku 12 lat: Johann Fleck, Anton Geisler, Johann Koppatscheck, Joseph 
42 Zob. tamże.
43 Por. Kudowa – Czermna, archiwum parafialne: Catalog der Firmlinge: 1846; 1856; 1868; 1881; 1883; 

1895; 1909.
44 Należy tu zauważyć, że Duszniki, które w XVII i XVIII w. stały się znaczącym ośrodkiem tkactwa, 

handlu suknem, ośrodkiem produkcji papieru oraz uzdrowiskiem, w poł. XIX w. były już kurortem 
znanym w całej Europie.

45 Arcybiskup baron A. J. Schrenk odwiedził Ziemię Kłodzką i w dniach od 29 kwietnia do 1 maja 
przeprowadził wizytację generalną kilku parafii, zaczynając od Nowej Rudy, na Dusznikach koń-
cząc. Liczna grupa dzieci przyjmujących sakrament bierzmowania pochodziła z miast Duszniki 
i Lewin Kłodzki oraz pobliskich wsi, w tym z parafii Czermna, skąd przyjechało 556 osób (konkret-
nie z Czermnej – 237; Słonego – 114; Kudowy – 74; Brzozowia – 57; Jakubowic – 43 oraz Pstrąż-
nej i Bukowiny – 31). Por. Kudowa – Czermna, archiwum parafialne: Catalog der Firmlinge: 1846; 
1856; 1868; 1881; 1883; 1895; 1909. s. 1; N. Bartonitschek, Odpis fragmentów Kroniki parafial-
nej z lat 1764–1939, mps, Stolberg 10.V.2005 (Pfarrkronik von Tscherbeney, Abschrift erstellt von 
N. Bartonischek [Stolberg 10.V.2005], s. 21; tenże, Grenzeck/Tscherbeney (Kreis Glatz/Schlesien), 
Von A bis Z, [Stolberg 5/2007], mps, (dalej cyt. jako N. Bartonitschek, G/T A-Z), s. 19.

46 W gronie chłopców najczęściej przyjmowane imiona to: Józef (26), Anton (14), Franz (10), Johann 
(10), Carl (3), oraz dwukrotnie: Aloijs, Armand, Bartholomeus i Elijas, i wreszcie jednorazowo: 
Adolf, Augustyn, Daniel, Gustav, Ignatz, Laurentius, Paul i Petrus. Zob. Kudowa – Czermna, archi-
wum parafialne: Catalog der Firmlinge: 1846; 1856; 1868; 1881; 1883; 1895; 1909, s. 8-9.

47 Bierzmowani chłopcy ze Słonego i Brzozowia osiągnęli wiek: pięciu lat (1), sześciu i siedmiu (po 9), 
ośmiu (10), dziewięciu (9), dziesięciu (11), jedenastu (12), dwunastu (10), trzynastu (1) i siedemna-
stu (1). Bierzmowani młodzieńcy ze Słonego najczęściej nosili nazwiska: Langer (8), Hillmann (6), 
Koppatscheck (4), Strzeda (3), Zeidler (3), Tschap (2), Wieth (2) oraz w jednym przypadku: Ber-
nard, Fleck, Geisler, Haber, Hurschadeck, Schmuteck, Stephan i Wieth. Zob. Kudowa – Czermna: 
Catalog der Firmlinge: 1846; 1856; 1868; 1881; 1883; 1895; 1909, s. 8.

48 Bierzmowane dziewczęta ze Słonego i Brzozowia osiągnęły wiek: sześciu lat (7), siedmiu (7), ośmiu 
(13), dziewięciu (15), dziesięciu (17), jedenastu (12), dwunastu (6), trzynastu (9). Zob. tamże, s. 8-9.
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Langer i dwaj chłopcy o tym samym imieniu i nazwisku: Anton Langer. 
Z Brzozowia 12 lat ukończyło trzech chłopców: Benedickt, Johann i Josef 
Kurzatka49. 

Warto także wspomnieć, że w gronie bierzmowanych przybyłych 
z Czermnej do Dusznik w 1846 r. był dziesięcioletni Julius Beck (1836, 
Czermna – 1911, Brzozowie)50. Otóż w kilka lat po przyjęciu święceń ka-
płańskich był on wikariuszem w Czermnej (1865–1886)51, a następnie w la-
tach 1886–1891 tutejszym proboszczem.

Szczególnie blisko Anton kolegował się z o sześć lat młodszym chłopcem 
o imieniu Franz52, pochodzącym z rodziny o identycznym brzmieniu nazwi-
ska – Franz, mieszkającej w pobliskiej Czermnej. Urodził się on 15 lipca 1838 
r. w Czermnej o godzinie piątej rano53, a jego rodzicami byli Franz i Josepha 
z domu Langer. Kolega Jedka Franz Franz, kiedy osiągnął wiek dojrzały, po-
ślubił Marię z domu Tomeck54 i miał z nią kilkoro potomstwa.

Te więzy koleżeństwa, a nawet przyjaźni, w swoisty sposób zaowocowa-
ły przynajmniej dwoma powołaniami zakonnymi. W późniejszym czasie, 
według informacji o. Bernarda Łubieńskiego, trzej synowie tegoż Franza 
wstąpili do Zgromadzenia Redemptorystów. Jednak w rocznikach prowin-
cji austriackiej znaleziono jedynie dwóch przedstawicieli tej rodziny. Byli 
to Amand Franz (ur. 5 października 1859 r. o godz. 22, chrzest 7 paździer-
nika, święcenia 17 sierpnia 1884) i Franz Xavery Franz (ur. 11 grudnia 1864 
r. o godz. 19, chrzest 12 grudnia55, święcenia 10 sierpnia 1887)56.Wymie-
49 Zob. tamże.
50 Był on synem Friedricka Becka i Josephy Wieteck, a chrztu 20 maja udzielił mu ks. prob. J. Marti-

nez. Zob. Kudowa – Czermna, archiwum parafialne: Catalog der Firmlinge: 1846; 1856; 1868; 1881; 
1883; 1895; 1909, s. 3, nr 83; tamże, Księga chrztów (Czermna, 3 stycznia 1818 – 31 grudnia 1862), 
s. 600-601, nr 36.

51 Przypomnijmy, że to ks. wikariusz Juliusz Beck umożliwił umierającemu Antonowi Jedkowi se-
niorowi spowiedź generalną i udzielił mu sakramentu chorych. Nie można wykluczyć, że właśnie 
w tym czasie koledzy ze szkoły, a być może również z okresu nauki w kłodzkim gimnazjum, Antoni 
Jedek CSsR i Juliusz Beck, ksiądz diecezjalny, po latach ponownie spotkali się w Słonem lub w Czer-
mnej.

52 Należy tu zaznaczyć, że w gronie młodzieńców przyjmujących w 1846 r. sakrament bierzmowa-
nia, pochodzących ze Słonego, nie było żadnej osoby o takim nazwisku. Natomiast aż pięciokrot-
nie występuje ono w gronie chłopców mieszkających w Czermnej. Byli to według kolejności zapisu 
w księdze: nr 4: Jos. Fr. Franz (lat 11, przyjął imię Antonius), nr 43: Amand Jos. Franz (lat 6 – Emil); 
nr 92: Franz Franz (lat 6 – Joseph); nr 104: Friedrich Franz (lat 13 – Carl) i nr 110: Johann Franz (lat 
13 – Joseph). Zob. Kudowa – Czermna: Catalog der Firmlinge: 1846; 1856; 1868; 1881; 1883; 1895; 
1909, s. 2-4.

53 Tego samego dnia, tzn. 15 lipca o godzinie piętnastej ks. prob. Josef Martinez ochrzcił niemowlę. 
W gronie chrzestnych i świadków byli Jossef Franz z Kudowy, Josef Franz z Jakubowic, Ludmila 
i Josef Langer oraz Maria i Carl Franz z Czermnej. Por. Kudowa – Czermna, archiwum parafialne: 
Księga chrztów (Czermna, 3 stycznia 1818 – 31 grudnia 1862), nr 4, s. 682-683, nr 46.

54 Zob. Kudowa – Czermna, archiwum parafialne: Księga chrztów (Czermna, 3 stycznia 1818 – 31 grud-
nia 1862), nr 4, s. 682; tamże, (Czermna, 2 stycznia 1863 – 3 grudnia 1892), nr 5, s. 61, nr 121.

55 Ochrzcił go ks. prob. Johann Marell (1863–1865), a chrzestnymi byli Ignatz Langefeld i Eleonora 
Franz.

56 Zob. Catalogus Congregationis SS. Redemptoris continuatus et publicatus mensae septembri anni Do-
mini [1901], Romae [brw], s. 165.

nieni zakonnicy Amand i Franz Xawery zapisali w historii Zgromadzenia 
Redemptorystów świetlane karty i pozostają w pamięci jako zasłużeni dla 
trzech, a nawet czterech prowincji Zgromadzenia w Europie Środkowej.

4. Kontekst historyczno-kulturowy

W okresie dzieciństwa i wczesnej młodości Antona Jedka, czyli w la-
tach 1834–1856, historycy tego regionu odnotowali szereg bolesnych wy-
darzeń. Były to m.in.: 1834 – klęska suszy i nieurodzajów (m.in. Police nad 
Metują i Broumova)57; w 1832 r. w Słonem i okolicy (oraz w Czechach i na 
Morawach), a w 1834 r. w Czermnej panowała cholera, zmarło tak wiele 
osób, że musiano powiększyć cmentarz58 (była to druga pandemia chole-
ry w Europie, która miała miejsce w latach 1826–184159; trzecia nastąpiła 
w latach 1846–186160); 1844 – powstanie wyzyskiwanych tkaczy61; 1847 – 
klęska głodu; 1848–1849 – Wiosna Ludów (koniec epoki feudalnej); 1850 
– całkowite uwłaszczenie chłopów w Prusach (akcja germanizacyjna).

Jedynie na zasadzie hipotezy można twierdzić, że jeśli idzie o podsta-
wową formację religijną w duchu tradycji katolickiej, to pierwszym jej 
miejscem był dla Antona Jedka dom rodzinny i liczna, wielopokoleniowa 
rodzina, a następnie wspólnotowe przeżywanie tajemnic chrześcijańskich 
w rytmie roku liturgicznego w kościele fi lialnym w Słonem, jak też pielęg-
nowanie kultu maryjnego związanego z łaskami słynącym obrazem Matki 
Boskiej Bolesnej i „Źródełkiem Maryi” w miejscowym sanktuarium w Zie-
lonej Dolinie. U genezy tego kultu leżało doświadczenie szczególnej opieki 
i orędownictwa Matki Bożej, zwłaszcza od momentu pojawienia się epide-
mii cholery w 1832 r. i latach następnych, oraz jej konsekwencja w postaci 

57 Panowały wielkie upały, przez cztery miesiące nie spadł deszcz, wyschły potoki, zginęły wszelkie 
uprawy rolne. Zob. M. Pichl, Police nad Metují v datech, [Police nad Metují] 2004, s. 105.

58 Warto tu zauważyć, że naukowcy dopiero w ćwierć wieku później ustalili przyczyny i drogi rozprze-
strzeniania się tej groźnej choroby. Natomiast szczepionkę przeciwko cholerze wprowadzono do-
piero po sześćdziesięciu latach (tzn. w 1892 r.) od wybuchu drugiej pandemii w Europie Środkowej 
i na Ziemi Kłodzkiej. Por. N. Bartonitschek, G/T A-Z, s. 58.

59 Epidemia rozszerzyła się z Mekki w Arabii Saudyjskiej, po czym przeniknęła do Egiptu, a następnie 
do Europy (1832 była w Paryżu). 

60 Tym razem epidemia wyszła z Chin, zaatakowała Maghreb (w szczególności Algierię), a następnie, 
w latach 1849–1851, środkową i zachodnią Europą. W wojnie krymskiej (1853–1856) zginęła wielka 
liczba żołnierzy oraz wysokiej rangi oficerów angielskich i francuskich. Zob. T. Fitych, „Od powie-
trza, głodu …”. Rok 1832: epidemia cholery w Słonem k/Kudowy, Polsce, Europie…, artykuł przygo-
towywany do druku.

61 W literacki sposób przybliża go m.in. dramat Tkacze, w którym bohaterem zbiorowym jest tłum 
robotników. W 1893 r. wydał go niemiecki dramaturg, prozaik i poeta Gerhart Hauptmann (1862–
1949). W 1912 r. otrzymał Nagrodę Nobla „przede wszystkim w uznaniu jego płodnej, różnorod-
nej i wybitnej działalności w dziedzinie sztuki dramatycznej”.
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ślubu odbywania corocznie dziękczynnej procesji związanej z uroczystoś-
cią Trójcy Świętej62.

Można przypuszczać, że młody Anton skończył najpierw kilkuklasową 
katolicką szkołę podstawową działającą w Słonem63, usytuowaną w pobli-
żu kościoła Narodzenia NMP, wzniesionego w 1780 r.

5. Zamiast zakończenia – następne środowiska życia Antoniego     
 Jedka CSsR

Z chwilą kiedy Antoni Jedek w 1856 r. ukończył sześcioletnie gimna-
zjum w Kłodzku i osiągnął wiek 22 lat, w jego życiu otwarły się trzy kolejne 
środowiska formacji, ogólnoludzkiej i chrześcijańskiej autorealizacji oraz 
zakonnej posługi64. 

Pierwszy i najkrótszy z nich stanowi jedenastoletni pobyt w Austrii 
(1856–1864 i 1868–1871). W tym czasie odbył on nowicjat w Pucheim 
i ukończył studium fi lozofi i i teologii w redemptorystowskim instytucie 
w Mautern (1857–1861). Po otrzymaniu święceń kapłańskich w wiedeń-
skim domu prowincjalnym przy kościele pw. Maria am Gestade (Graz, 
28 sierpnia 1861 r.) w latach 1861–1863 odbył tzw. drugi nowicjat (tiro-
cinium, czyli bezpośrednie przygotowanie do prowadzenia misji ludo-
wych).

Następne, poza hrabstwem kłodzkim, a drugie po Austrii, środowisko 
życia o. Jedka otwarło się dla niego na 13 lat w Czechach, czyli w całkowi-
cie odmiennym kręgu kulturowym, w dodatku w okresie tzw. czeskiego 
ruchu narodowego. Początkowo, w latach 1863–1868, tworzył on wspól-
notę domu redemptorystów przy tzw. czeskiej Jasnej Górze (Svata Hora k. 
Přibramu). Następnie na trzy lata powrócił do Wiednia, ale już od 1971 r. 
przez następne 9 lat (do 1880) pełnił odpowiedzialny urząd rektora pra-
skiego domu redemptorystów. 

62 Por. T. Fitych, Kaplica leśna pw. Matki Bożej Bolesnej w Zielonej Dolinie (Refleksje nad XIX-wiecznym 
pomnikiem wiary, w 175. rocznicę powstania centrum kultu i w 120. rocznicę uroczystego poświęcenia 
murowanej kaplicy 1887–2007), artykuł przygotowywany do druku.

63 Realia ówczesnego szkolnictwa w wymiarze podstawowym przybliża m.in. regulamin szkolny dla 
niższych szkół katolickich w miastach i wsiach Śląska i hrabstwa kłodzkiego (z 1801 r., pkt. 1-49). 
Por. W kraju Pana Boga. Źródła i materiały do dziejów Ziemi Kłodzkiej od X do XX wieku, opr. 
A. Herzig, M. Ruchniewicz, Kłodzko 2003, s. 166-168.

64 Zob. m.in. Catalogus Congregationis Sanctissimi Redemptoris, Romae [1859], s. 17, 56; Denkwürdi-
ge Männer aus und in der Grafschaft Glatz, „Vierteljahrsschrift für Geschichte und Heimatskunde 
der Grafschaft Glatz” 1886, s. 19-20; Litterae annales de rebus gestis provinciae Pragensis Congrega-
tionis SS Redemptoris, Pragae 1903, s. 68-69.

Przez najdłuższy, dwudziestotrzyletni okres (1880–1903) jego kolejną 
małą ojczyzną była Polska (Galicja). Tutaj stał się pionierem Polskiej Pro-
wincji Redemptorystów (1909), nauczył się języka polskiego i jako kolega 
ze studiów oraz mąż zaufania austriackiego prowincjała był pierwszym su-
periorem nowo otwartego domu redemptorystów w Mościskach (1883), 
a następnie w Tuchowie k. Tarnowa (1896)65.

W sumie w ciągu 69 lat życia pierwsze 22 lata przeżył na ziemi kłodz-
kiej; następnie w Austrii – 11 lat, w Czechach – 13 i w Polsce bez mała 23 
lata. Jego życie i działalność czekają na pełne opracowanie w postaci źród-
łowej i nowoczesnej monografi i.

65 Niestety do dzisiaj nie doczekał się on biogramu w leksykonie redemptorystowskim. Nie ma też 
żadnej monografii. Zob. m.in. S. J. Boland, A Dictionary of the Redemptorists, Romae 1987.

Podpis i fotografi a o. A. Jedka 

© Wszystkie fotografi e umieszczone w powyższym 
tekście i opracowanie tabel — ks. T. Fitych
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Bolesław Słota CSsR
WSD Redemptorystów – Tuchów

Życie i działalno o. Edwarda Juniewicza 
w latach –

Pierwszy okres życia i działalności o. Edwarda Juniewicza opisany zo-
stał w poprzednim numerze „Studiów Redemptorystowskich”. Ukazano 
w nim rodzinę, studia i pierwsze lata pracy duszpasterskiej w Petersbur-
gu w schyłkowej epoce carskiej, a następnie zmagania podczas rewolucji 
październikowej. Obszernie omówiono jego aresztowanie, uwięzienie na 
Łubiance i moskiewskich Butyrkach oraz proces, w którym wraz z bisku-
pem Cieplakiem i trzynastoma innymi kapłanami został skazany na 10 lat 
katorgi. Druga część działalności ks. Juniewicza obejmuje pracę w diecezji 
wileńskiej, następnie pińskiej i drohiczyńskiej oraz ostatni etap jego życia 
związany z wstąpieniem do redemptorystów. 

WILNO

Po szczęśliwym przekroczeniu granicy polskiej ks. Juniewicz wraz z ks. 
Lucjanem Chwiećką1 udał się do Warszawy, by spotkać się ze swoim or-
dynariuszem abpem Edwardem Roppem2, który tam czasowo przebywał. 
W stolicy spotkali wielu znajomych księży z Petersburga i Moskwy, jak ks. 
Antoniego Około-Kułaka3, o którym o. Edward napisze, że to jemu zawdzię-

1 Ks. Lucjan Chwiećko, ur. 1889, święcenia 1914 w Petersburgu. Więziony z abp. J. Cieplakiem. Póź-
niej proboszcz w Stołpicach, gdzie został zamordowany przez Niemców w 1944 r. Zob. Martyrolo-
gium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939–1945, 
red. W. Jacewicz, J. Woś, Warszawa 1978, t. 4, Warszawa 1978, s. 273. 

2 Ks. bp Edward Ropp (1851–1939). Zob. biogram w pierwszej części opracowania, „Studia Redem-
ptorystowskie” 5 (2007), s. 74, przyp. 5.

3 Ks. Antoni Około-Kułak, ur. 1883 w Budogoszczy (archidiec. mohylewska), święcenia 1906. Studia 
w Petersburgu (Akademia Duchowna) i doktorat z prawa kanonicznego w Rzymie. Na początku 
lat 20. wikariusz generalny przebywającego na wygnaniu w Warszawie metropolitę mohylewskie-
go abpa Edwarda Roppa. W latach 20. wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Pomocy Głodującym 
w Rosji, prowadził starania o uwolnienie więzionych w ZSRR księży katolickich i zakonnic obrządku 
wschodniego. Do końca lat 20. prowadził ożywioną działalność publicystyczną na łamach różnych 
czasopism katolickich, poświęconą sytuacji i prześladowaniom Kościoła w ZSRR, śledzoną pilnie 
przez GPU. Prałat papieski i prałat kapituły mohylewskiej. Odznaczony Orderem Polonia Restituta. 
Aresztowany 1940 w Warszawie przez gestapo, zmarł w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen-
Oranienburg 2 lipca 1940. Opublikował kilkadziesiąt artykułów i kilka cennych pod względem hi-
storycznym broszur dotyczących Kościoła katolickiego w Rosji i ZSRR.

czał zwolnienie z bolszewickiego wiezienia i powrót do Polski. Następnie ks. 
Karola Niemirę4, proboszcza katedry św. Jana w Warszawie, późniejszego bi-
skupa w Pińsku, oraz ks. Józefa Skorela5, kapelana wojskowego.

Szczęśliwie ocalonych przyjął także kard. Kakowski6 w obecności bpa 
Galla7. Obecny podczas rozmowy ks. Chwiećko poprosił kardynała o przy-
jęcie go do pracy w diecezji warszawskiej. Od ręki otrzymał kapelanię 
u sióstr niepokalanek w Szymonowie. Propozycje tę na gorąco skomen-
tował bp Gall: „Ks. Chwiećko został uwolniony z więzienia i znowu go do 
więzienia posyłacie”8. Miał to jednak być pierwszy etap późniejszej pracy 
duszpasterskiej. W Warszawie doszło także do spotkana z p. Anną Kar-
bowską9, która narażając się na aresztowanie, pomagała kapłanom w mo-
skiewskim więzieniu.

 Po kilku dnach ks. Edward udał się do Wilna, by odwiedzić swoją rodzi-
nę i spotkać się z żyjącą jeszcze matką.

Spragniony pracy duszpasterskiej, której byłem pozbawiony w ciągu 
dwóch lat, zwróciłem się w Wilnie do ówczesnego ordynariusza J.E. ks. 
Arcybiskupa Matulewicza10, który poinformował mnie, że stosownie do 
prośby proboszcza mojej rodzinnej parafi i w Nowej Wilejce Endziatow-
icza11 mam być katechetą w szkołach powszechnych w Nowej Wilejce. 
Na razie prosił, bym pojechał do Dołhinowa do pomocy ks. proboszcz-
owi Piotrowskiemu12. 

4 Ks. bp Karol Niemira, ur. 1883, studia w Rzymie na Gregorianum; święcenia w 1911 r. w Warsza-
wie. Proboszcz katedry warszawskiej. Od 1933 r. biskup pomocniczy piński. Zagrożony sowieckim 
aresztowaniem, przedostał się przez granicę do Warszawy. Brał udział w ruchu oporu, był kapela-
nem AK. Zob. ks. E. Borowski, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pińskiej 1925–1939, Drohi-
czyn n/B 2000, s. 37-39. W czasie okupacji odwiedzał redemptorystów przy ul. Karolkowej na Woli, 
1 sierpnia 1944 r. radząc przełożonemu, by pozwolił ojcom opuścić klasztor przed wybuchem po-
wstania. 6 sierpnia 1944 r. trzydziestu redemptorystów zostało przez Niemców rozstrzelanych. Są-
dzony prze władze komunistyczne w 1948 r. Zmarł w 1965 r. 

5 Ks. Józef Skorel, kapelan szpitala wojskowego w Warszawie. Por. E. Juniewicz, Pamiętnik, cz. II: 1925-
1944, s. 3. AWPR Tuchów. 

6 Ks. kard Aleksander Kakowski, ur. 1862 w Dębnikach k. Przasnysza, święcenia 1886 w Warszawie. 
Metropolita warszawski, prymas Królestwa Polskiego. Studiował teologię w Akademii Duchownej 
w Petersburgu, prawo kanoniczne na Gregorianum w Rzymie, gdzie w 1885 r. uzyskał doktorat; od 
1887 pełnił funkcję sekretarza Sądu Arcybiskupiego w Warszawie; w 1901 otrzymał kanonię war-
szawskiej kapituły katedralnej; 1910 został rektorem i profesorem prawa kanonicznego w Akademii 
Duchownej w Petersburgu; 1913 otrzymał nominację na arcybiskupstwo warszawskie. Po odzyska-
niu przez Polskę niepodległości rozwinął szeroką działalność organizacyjną, duszpasterską i oświa-
tową. Zm. 1938. Por. Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, s. 346-347.

7 Ks. abp Stanisław Gall, ur. 1865 w Warszawie, święcenia 1887, sakra biskupia 1918, biskup pomoc-
niczy diecezji warszawskiej, pierwszy biskup polowy Wojska Polskiego (do 1933); zmarł w Warsza-
wie w 1942. Por. K. Krakowski, Biskupi katoliccy w II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny, Poznań 
1996, s. 67-69. 

8 E. Juniewicz, Pamiętnik, cz. II, s. 5.
9 Nazwisko tej odważnej kobiety odnotowane jest w Pamiętniku o. Juniewicza.
10 Bł. ks. apb Jerzy Matulewicz (Matulaits), ur. w Lublinie 1871 (diec. augustowska), święcenia 1899 

w Petersburgu; w 1909 r. wstąpił do marianów; w 1918 został biskupem wileńskim. Zm. 1927 w Kow-
nie; beatyfikowany w 1987 r.

11 Ks. Endziatowicz – proboszcz w Nowej Wilejce w 1925 r.
12 Ks. Piotrkowski – proboszcz w Dołhinowie (Wilno).
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 Do Dołhinowa przybył w pierwszą niedzielę marca 1925 r. Była to 
miejscowość na granicy Polski i Związku Sowieckiego, w dodatku bardzo 
niespokojna z powodu bandyckich napadów, mimo że w pobliżu stacjono-
wała duża jednostka Wojska Polskiego. Proboszcz był zdania, że „niezna-
ni” bandyci w nocy przychodzili zza granicy sowieckiej, by siać postrach 
wśród ludności polskiej. Sam na wszelki wypadek spał z rewolwerem pod 
poduszką.

 W niedzielę po Wielkanocy ks. Juniewicz wrócił do Nowej Wilejki, 
gdzie rozpoczął pracę w dwóch szkołach powszechnych. Oprócz probosz-
cza obowiązki katechety młodzieży pełnił ks. Araszkiewicz13.

 
Przed rozpoczęciem pracy w szkołach pojechałem do Lwowa i tam 

w domu rekolekcyjnym ks. ks. Jezuitów odprawiłem trzydniowe rekolek-
cje. Odwiedziłem również Metropolitę Szeptyckiego14. A to głównie 
dlatego, że gdy wyjeżdżałem do Polski, ks. Leonid Fiodorow, Egzarcha 
Greckokatolickiego Kościoła w Rosji15, wyznaczony przez J.E. Szeptyc-
kego, mającego jurysdykcję nad tym wyznaniem, prosił, ażebym po 
przyjeździe do Polski zdał Metropolicie sprawozdanie o stanie tego 
Kościoła.

Metropolita Szeptycki bardzo uprzejmie mnie przyjął i zaprosił, by 
zatrzymać się u niego na jakiś dłuższy czas w celu możliwie obszerniej-
szego poinformowania go. Obiecałem zastosować się do jego życzenia 
w czasie wakacji letnich, co później wykonałem, zatrzymując się we 
Lwowie jako gość Metropolity w ciągu dwóch tygodni16.

 W tym czasie ks. Michał Sopoćko17 podjął się organizacji Akcji Kato-
lickiej. On to zachęcił ks. Edwarda, by zajął się katechezą dla młodzieży 
pozaszkolnej. „Udało mi się zorganizować dość liczebny oddział Stowarzy-
szenia Młodzieży Męskiej, który był pod moją opieką przez cały czas mo-
jego pobytu w Nowej Wilejce”18.

13 Ks. Araszkiewicz – prefekt młodzieży w Nowej Wilejce.
14 Ks. Leonid Iwanowicz Fiodorow, ur. 1879 w Petersburgu, święcenia 1911 w Stambule. Doktor fi-

lozofii, egzarcha obrządku bizantyńsko-słowiańskiego. Studia w Petersburgu, Rzymie, Fryburgu 
szwajcarskim. Aresztowany prze Sowietów w 1921 r., wielokrotnie skazywany na Syberię, zmarł za-
męczony przez nich w 1935 r. Por. R. Dzwonkowski, Losy duchowieństwa katolickiego w ZSRR 1917-
1939. Martyrologium, Lublin 1998, s. 233-235. 

15 Abp Andrzej Szeptycki, właśc. Roman Maria Aleksander hrabia Szeptycki, ur. 1865 w Przyłbicach, 
we wschodniej Galicji, zm. 1944 we Lwowie; greckokatolicki metropolita kijowsko-halicki.

16 E. Juniewicz, Pamiętnik, s. 12a.
17 Bł. ks. Michał Sopocko, ur. 1888 w Nowosadkach, święcenia 1914 w Wilnie. Studia w Wilnie i w War-

szawie. Od 1928 r. profesor na Wydziale Teologicznym USB w Wilnie, po II wojnie światowej w WSD 
w Białymstoku. Spowiednik św. S. Faustyny i głosiciel Bożego Miłosierdzia. Zm. 1975 w Białym-
stoku. Beatyfikowany 25 września 2008. Por. H. Ciereszko, Droga do świętości ks. Michała Sopoćki, 
Kraków 2002. 

18 E. Juniewicz, Pamiętnik, s. 13a.

 Praca w parafi i przebiegała spokojnie. Katechizacja, spotkania z mło-
dzieżą, opieka nad chorymi, dla których ks. Edward miał zawsze czas i dużo 
serca, oraz uroczystości religijno-patriotyczne, jak poświęcenie sztanda-
ru Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, na które przybył ks. bp Bandurski19 
i orkiestra wojskowa 13. Pułku Ułanów z pułk. Kunickim20. Ważniejsze 
wydarzenia tego okresu to pogrzeb dawnego ordynariusza z Petersburga, 
współoskarżonego i współwięźnia ks. Juniewicza abpa Jana Cieplaka, oraz 
ingres nowego abpa Romualda Jałbrzykowskiego21, a szczególnie obchody 
związane z koronacją obrazu Maki Bożej Ostrobramskiej 2 lipca 1927 r. Tej 
uroczystości poświęcił wiele miejsca w swoim pamiętniku22.

PIŃSK

Tymczasem w 1925 r. miała miejsce reorganizacja struktur Kościoła 
w Polsce. Powstają nowe diecezje, w tym diecezja pińska. Jej ordynariu-
szem został mianowany ks. bp Zygmunt Łoziński23. On to zaczął organizo-
wać seminarium diecezjalne i zapraszał do siebie wielu księży profesorów 
z innych diecezji. Taką ofertę otrzymał też ks. Juniewicz we wrześniu 1927 
r., by objąć funkcję ojca duchowego w seminarium. Nie był dotąd inkar-
dynowany do diecezji wileńskiej, więc przejście do Pińska nie sprawia-
ło problemów. Zaproszenie to było dla niego wyróżnieniem i propozycję 
przyjął z radością. Serdecznie żegnany przez nauczycieli i młodzież otrzy-
mał w prezencie złoty kielich. Trzeba przypomnieć, wspomina, że wszyscy 
nauczyciele należeli do lewicującego Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
Natomiast abp Jałbrzykowski nie był zadowolony z odejścia ks. Juniewi-
cza z diecezji.

 Ks. Juniewicz przyjechał do Pińska we wrześniu 1927 r. i od 1 paź-
dziernika tego roku rozpoczął nowe zadania w diecezji. Obowiązki ojca 
19 Ks. bp Władysław Bandurski, ur. 1865 w Wilnie, święcenia 1887 we Lwowie. Studia we Lwowie i na 

Gregorianum w Rzymie. Od 1906 r. sufragan lwowski. Od 1920 r. w Wilnie jako kapelan Sił Zbroj-
nych. Zm. 1932 w Wilnie. Por. Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1995, s. 1300.

20 E. Juniewicz, Pamiętnik, s. 16. O pułkowniku Kunickim zostało o. Juniewiczowi ciekawe wspomnie-
nie: „W czasie I wojny światowej zaginęła mu żona. Sąd kościelny uznał ją za zmarłą i zezwolił na za-
warcie małżeństwa z inną. Jednak po pewnym czasie pierwsza żona znalazła się. Pułkownik chętnie 
zatrzymał ją przy sobie, nie odsyłając drugiej niby małżonki. Kiedy robiono mu wyrzuty, że trzyma 
przy sobie dwie żony, tłumaczył się tym, że z każdą miał ślub kościelny. Pomimo tego był bardzo 
nabożny”; s. 17-18. 

21 Ks. abp Romuald Jałbrzykowski (1875–1955), arcybiskup metropolita wileński 1926–1955, po 1945 
w Białymstoku.

22 Por. E. Juniewicz, Pamiętnik, s. 21n.
23 Sł. Boży ks. bp Zygmunt Łoziński, ur. 1870 w Obidowie k. Nowogródka; święcenia 1895, sakra bi-

skupia 1918; ordynariusz piński. Studia w Petersburgu, Rzymie, Jerozolimie. Zm. 1932 w Pińsku. 
Por. E. Borowski, Wyższe Seminarium…, dz. cyt. s. 5-25.
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duchownego wymagały pewnego przygotowania i studiów. Zdawał sobie 
z tego sprawę tak ks. Juniewicz, jak i bp Łoziński. Już po roku pracy bi-
skup wysłał ks. Juniewicza na studia teologii duchowości do Rzymu24. Pro-
pozycja ucieszyła ks. Edwarda i po wyznaczeniu ks. Kazimierza Kułaka25 
z Wilna jako jego następcy w seminarium z dniem 24 lipca 1928 r. mógł 
wyjechać do Rzymu.

 We wrześniu tegoż roku, w towarzystwie biskupa i ks. J. Bojki26 pocią-
giem przez Brześć, Warszawę i Wiedeń udał się do Wiecznego Miasta. Już 
wtedy polskich księży studentów przyjmował Konwikt dla księży Polaków 
przy via Pietro Cavallini, dlatego tam zamieszkał. Rektorem był ks. prałat 
Tadeusz Zakrzewski z Poznania, późniejszy biskup diecezji płockiej27. Po-
nieważ przyjechał ze swoim biskupem, spotkał go nie lada zaszczyt. „W 
kilka dni po przyjeździe do Rzymu ks. biskup Łoziński miał wyznaczoną 
audiencję u Ojca św. Piusa XI. Po dłuższej rozmowie tylko z biskupem Pa-
pież przyjął w swojej bibliotece również ks. Bojko i mnie i tylko udzielił 
błogosławieństwa każdemu z nas, oraz wszystkim naszym krewnym, nie 
wdając się w rozmowę”28.

Stosując się do życzeń biskupa, ks. Juniewicz wybrał studia u domi-
nikanów na Angelicum, na tzw. kursie komplementarnym. Wśród pro-
fesorów, których wykładów słuchał, byli słynny o. Garrigou-Lagrange29 
i o. Jacek Woroniecki30. Wykłady prowadzone były w języku łacińskim. 
Wakacje spędzał w Polsce, zwykle pracując na jakieś parafi i. Tak było na 
przykład w 1929 r., kiedy to pracował w Połczynie.

W drugim roku przystąpił do pisania rozprawy doktorskiej zatytułowa-
nej De gaudio secundum s. Tomae u rektora Angelicum o. Cordovaniego31. 
24 E. Juniewicz, Pamiętnik, s. 61.
25 Ks. Kazimierz Kułak (1896–1989), studia w Rzymie 1925-1927, profesor teologii porównawczej i li-

turgiki wschodniej. Por. ks. E. Borowski, Wyższe Seminarium…, dz. cyt., s. 53-54; 62-64.
26 Ks. Józef Bojko, ur. 1890, święcenia 1913, szambelan Jego Świątobliwości, prałat, proboszcz parafii 

Naliboki (pow. stołpecki); spalony 1943 w stodole w Nalibokach. „W czasie pacyfikacji okolic m. 
Naliboki, w odwecie za odbicie garnizonu żandarmerii w Wieńcu, ks. Józef Bojko i jego wikariusz 
Baradyn Józef (1911–1943) zostali uwięzieni przez Niemców w stodole i tam żywcem spaleni”; Mar-
tyrologium polskiego duchowieństwa…, dz. cyt., t. 4, s. 271. „Związali im ręce i nogi drutem kolcza-
stym i wrzucili do stodoły, którą podpalili. Ich zwęglone ciała odnaleźli parafianie”; E. Borowski. 
Wyższe Seminarium…, dz. cyt., s. 133.

27 Bp Tadeusz Paweł Zakrzewski, ur. 1883 w Skokach (archidiec. poznańska); święcenia 1909 w Gnieź-
nie; liturgista. Od 1928 rektor Polskiego Kolegium Papieskiego w Rzymie. Od 1938 biskup łomżyń-
ski, od 1946 płocki. Zm. 1961. Por. K. Krakowski, Biskupi katoliccy…, dz. cyt. s. 255-256. 

28 E. Juniewicz, Pamiętnik, s. 35.
29 Reginald Garigou-Lagrange, ur. 1877, święcenia 1902; dominikanin, filozof i teolog; profesja 1897. 

Zm. 1964 w Rzymie. Por. Encyklopedia katolicka..., dz. cyt., t. 5, s. 873-874.
30 Jacek Woronicki, ur. 1878 w Lublinie, święcenia 1906, 1909 wstąpił do dominikanów, profesor i rek-

tor KUL-u, profesor Angelicum, moralista. Zm. 1949. Por. Słownik polskich teologów katolickich 
1918-1981, red. L. Grzebień, t. 7, Warszawa 1983, s. 431-442. 

31 Mariano Cordovani, ur. 1883, dominikanin, odznaczający się żywą i otwartą inteligencją, głęboką 
kulturą, wyśmienity propagator teologii, rektor Angelicum. Zm. 1950. „Bez wątpienia najbardziej 
znany włoski dominikanin pierwszej połowy XX wieku”. Por. Due maestri in una scuola di teologia: 
Cordowani e Chenu, „Vita Sociale” 40 (1983), s. 166-179. 

Nie był jednak należycie przygotowany pod względem fi lozofi cznym, jak 
i metodologicznym. Gdy praca była gotowa i został dopuszczony do egza-
minu, „szczerze ze swoich trudności i braków zwierzyłem się o. Woroniec-
kiemu, który był również profesorem Angelicum. Mówiłem, że wskutek 
tych braków nie zasługuję na doktorat, ale stanę do egzaminów tylko dla-
tego, żeby spełnić życzenie biskupa, który mnie wysłał na studia, mnie zaś 
nie zależy na doktoracie byle jak zdobytym”32.

 Tak się też stało. Dwugodzinny egzamin nie wypadł najlepiej. Propo-
nowano mu, by go po roku ponowić. Jednak uważał, że nie ma już co do tej 
sprawy wracać. 

 Po tej przygodzie ks. Edward powrócił do Polski, „zachowując jak naj-
lepsze wspomnienia o pobycie moim w Rzymie”33, zostawiając w konwik-
cie takich studentów jak ks. Eugeniusz Dąbrowski34, ks. Salamucha35 czy 
ks. Słomkowski36.

Po niezbyt pomyślnym zakończeniu studiów w Rzymie, nieco 
zmartwiony i upokorzony, powróciłem do Polski pod koniec maja 1930 
roku. Wiadomość, że nie zdobyłem doktoratu, ks. bp Łozinski przyjął 
zupełnie obojętnie… i pismem z dn. 26 VII 1930 r. wyznaczył mnie na 
ojca duchownego kleryków. Rektorem seminarium w Pińsku był wów-
czas ks. Jan Wasilewski37, prefektem ks. Józef Kozłowski38, profesorami: 

32 E. Juniewicz, Pamiętnik, s. 43.
33 Tamże, s. 45.
34 Ks. Eugeniusz Dąbrowski, ur. 1901 w Warszawie, święcenia 1923. Biblista, prof. KUL-u; studia w War-

szawie i Rzymie na Biblicum. Zm. 1970 w Warszawie. Por. Encyklopedia katolicka, dz. cyt., t. 3, kol. 
1063-1064.

35 Ks. Jan Salamucha, ur. 1903 w Warszawie, święcenia 1925 w Warszawie. Filozof; studia w Warsza-
wie i Rzymie na Gregorianum; profesor WSD w Warszawie; wykładowca na UJ. Kapelan Powsta-
nia Warszawskiego, rozstrzelany przez Niemców 11 sierpnia 1944 r. Por. Słownik polskich teologów 
katolickich 1918–1981, t. 7, dz. cyt., s. 73.

36 Ks. Antoni Słomkowski, ur. w 1900 w Ryszewku (pow. Żnin), święcenia 1925. Studia w Strasburgu 
i Rzymie na Gregorianum i Angelicum. Profesor WSD w Gnieźnie i na KUL-u. Dogmatyk, mario-
log, teolog życia wewnętrznego, odnowiciel KUL-u i pierwszy rektor po II wojnie światowej. Aresz-
towany przez władze PRL w 1952, zwolniony z więzienia w 1954 r. Zm. 1982. Por. Słownik polskich 
teologów katolickich 1918–1981, dz. cyt., t. 8, s. 534-538. 

37 Ks. dr Jan Wasilewski, ur. 1885 w Mudryłowie na Łotwie (dawne Inflanty Polskie), święcenia 1909 
w diecezji mohylewskiej. Studia w Petersburgu i Belgii (teologia moralna). Pracował w Petersburgu 
i Mińsku. Kilkakrotnie aresztowany przez władze bolszewickie. 1925–1933 rektor WSD w Pińsku, 
proboszcz katedry. Autor książki W szponach Antychrysta. W czasie wojny ratował Żydów. 1945 
aresztowany przez bolszewików, przez dwa lata przesłuchiwany i katowany. Z wyrokiem dziesięciu 
lat „wolnej zsyłki” wywieziony do Kaczyńska nad Jenisejem w Krasnojarskim Kraju. Zm. 1948. „Je-
go poniewierka na zesłaniu i śmierć z zimna i głodu włącza go w grono męczeńskich kapłanów”; 
E. Borowski, Wyższe Seminarium…, dz. cyt., s. 31-37. Por. R. Dzwonkowski, Losy duchowieństwa…, 
dz. cyt., s. 501-504.

38 Ks. Józef Kozłowski, ur. 1893, święcenia 1918. Studia w Wilnie i w Lublinie na KUL-u. Doktor teo-
logii i prawa kanonicznego, profesor WSD w Pińsku, proboszcz parafii Świsłocz (pow. wołkowski). 
Rozstrzelany przez Niemców wraz z grupą 250 osób 14/15 lipca 1943 r. w Świsłoczy. Przed rozstrze-
laniem „ksiądz poprosił o chwilę modlitwy. Modlił się, chodząc wzdłuż mogiły. Po pewnym czasie 
powiedział: «Jestem gotów». Po oddaniu przez gestapowców strzału w tył głowy kapłan upadł…”; 
E. Borowski, Wyższe Seminarium…, dz. cyt., s. 61-62; por. Martyrologium polskiego duchowień-
stwa…, dz. cyt., t. 4, s. 276.
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ks. Giebartowski39, ks. Kamil Kantak40, ks. Aleksy Petrani41, ks. Michał 
Krzywicki42, ks. Łomacki43 i inni, których nazwisk nie pamiętam. 
Wśród profesorów był również ks. bp Łoziński, który wykładał Pismo 
Święte44.

Ks. Juniewicz został poproszony o wykłady z teologii ascetycznej i języ-
ka rosyjskiego, „który był potrzebny ze względu na to, że na terenie diece-
zji pińskiej było mnóstwo Rosjan, i że księgi metrykalne z carskich czasów 
pisane były w języku rosyjskim. Przy tym nie tracono nadziei, że Bóg da 
czasy, kiedy to kapłani katoliccy będą mogli swobodnie duszpasterzować 
w Rosji”45.

 Podstawowym jego zajęciem było kierowanie duchowym wymiarem 
seminarium. Odprawiał dla kleryków Mszę św., poranne rozmyślanie, 
modlitwy, sprawował sakrament pokuty, wygłaszał konferencje, a przede 
wszystkim prowadził z każdym indywidualne rozmowy. On też zapraszał 
dobrych rekolekcjonistów z konferencjami.

 Nadto prowadził lekcje religii w szkole zawodowej męskiej i żeńskiej, 
podstawowej i katechezę dla podofi cerów WP. Po jakimś czasie katechezę 
dla wojskowych przejął ks. bp Łoziński46. 

 W 1932 r. zmarł bp Zygmunt Łoziński. Jego następcą został ks. bp Ka-
zimierz Bukraba47, były proboszcz z Brześcia nad Bugiem. Oczywiście, gdy 
przychodzi nowy przełożony, w organizacji pracy czy w ludzkich relacjach 
pewne rzeczy ulegają zmianie. Nowy biskup nie mieszkał w seminarium 
i nie przychodził na seminaryjne posiłki, więc jego kontakt z wykładow-

39 Ks. Wincenty Giebartowski (1870–1943), magister teologii. Wykładał filozofię i dogmatykę.
40 Ks. Kamil Kantak, ur. 1881 w Luboni k. Leszna; święcenia 1904 w Poznaniu. Studia we Fryburgu w Ba-

denii, od 1926 wykładowca na WSD w Pińsku. Docent Uniwersytetu w Pradze, wykładowca Ame-
rykańskiego Uniwersytetu w Bejrucie, historyk Kościoła. Przeszedł szlak wschodni Armii Andersa. 
Od 1947 w Bejrucie. Zm. 1976. Por. Słownik polskich teologów katolickich, dz. cyt., t. 6, s. 30-41.

41 Ks. Aleksy Petrani, ur. 1900 w Petersburgu, święcenia 1923 w Insbruku. Studia w Insbruku, Pary-
żu, Rzymie. Kanonista, profesor prawa w WSD w Pińsku 1930–1939; od 1935 rektor tegoż; od 1945 
profesor KUL-u. Zm. 1977 w Lublinie. Por. Słownik polskich teologów katolickich 1918-1981, dz. cyt., 
t. 6, s. 646-650.

42 Ks. Michał Krzywicki, ur. 1895, święcenia 1919. Studia w Petersburgu i Lublinie. Doktor teolo-
gii. Od 1950 r. administrator apostolski diecezji pińskiej z siedzibą w Drohiczynie. Zm. 1967. Uro-
czystościom pogrzebowym przewodniczył metropolita krakowski arcybiskup Karol Wojtyła. Por. 
E. Borowski, Wyższe Seminarium…, dz. cyt., s. 45-48. 

43 Ks. Kazimierz Łomacki, ur. 1900 w Mińsku Litewskim, święcenia 1925 w Nowogródku. Studia 
w Kielcach i Warszawie; licencjat 1927 w Rzymie; wykładowca muzyki kościelnej i socjologii. 
Zm. 1962. Por. E. Borowski, Wyższe Seminarium…, dz. cyt. s. 59-60.

44 E. Juniewicz, Pamiętnik, cz. II, s. 50-51.
45 Tamże, s. 51.
46 O. Juniewicz był zafascynowany osobą, wiedzą i świętością bpa Łozińskiego i w swoim Pamiętniku 

dał temu wyraz. Por. s. 53-59.
47 Ks. bp Kazimierz Bukraba, ur. 1885 w Grodnie, święcenia 1912 w Krakowie. Studia w Petersbur-

gu i Insbruku. Od 1932 biskup piński. Zm. 1946. Por. Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1995, 
s. 1189.

cami i studentami był nieco inny. Natomiast praca ks. Juniewicza jako ojca 
duchownego seminarzystów przebiegała tak samo.

Pomimo różnicy charakteru i sposobu życia pomiędzy ks. bisku-
pem Bukrabą a jego poprzednikiem nie zanikła gorliwa troska nowego 
Arcypasterza o dobro diecezji i seminarium. Wkrótce diecezja pińska 
otrzymała sufragana, którym został ks. bp Karol Niemira, i w ciągu jed-
nego roku pełnił funkcję rektora seminarium na miejsce ks. Jana Wa-
silewskiego. Po roku ks. biskup zlecił urząd rektora seminarium ks. Ale-
ksemu Petraniemu, który był profesorem prawa.

Wreszcie przyszła kolej i na mnie. Dnia 8 września 1935 r. zostałem 
zwolniony z urzędu ojca duchownego kleryków i wyznaczony na p.o. 
proboszcza w parafi i katedralnej w Pińsku na miejsce ks. Humnic-
kiego48. Przed tym, 2 maja 1935 r., otrzymałem nominatę na kanonika 
honorowego.

Ojcem duchownym po mnie został jezuita ks. Dąbrowski49, który 
bardzo przypadł do gustu klerykom wskutek swojej dobroci i łagodności, 
czego u mnie, zdaje się, było trochę brak. Niektórzy klerycy bali się 
mnie, niechętnie przychodzili na miesięczną pogawędkę. Żądałem, 
ażeby każdy przynamniej raz w miesiącu zgłaszał się do mnie. W ogóle 
byłem wymagający, czasem zwracając się do nich, ostro piętnowałem ich 
braki. Starałem się w ten czy inny sposób wdrażać kleryków w surową 
ascezę w duchu ks. bpa Łozińskiego, wielkiego ascety. Kiedy chciałem 
w czymś pofolgować, nie zawsze na to się zgadzał. Jak to było na 
przykład z ławkami do kaplicy. Kiedy sporządzono do kaplicy kleryckiej 
nowe ławki, biskup dopilnował, ażeby klęczący nie mógł mieć oparcia 
z tyłu. Ponieważ niektórzy użalali się, że czasem, a szczególnie przy po-
rannych ćwiczeniach (rozmyślanie i Msza św.), ciężko było wyklęczeć 
w ten sposób przez dłuższy czas, chciałem pozwolić siedzieć przynaj-
mniej w czasie podawania punktów do rozmyślania. Kiedy przedstawiłem 
ten projekt Biskupowi, on na to się nie zgodził i powiedział: „Co to byłby 
za ksiądz, który nie potrafi łby dłużej poklęczeć”50.

W dalszym ciągu swoich szczerych wspomnień jednak mityguje nie-
co wspomnianą surowość, pisząc: „Co prawda i ja miałem sporą gromadkę 
kleryków darzących mnie zaufaniem i wdzięcznością, którzy w dzisiej-
szych czasach jako kapłani wyrażają mi swoją wdzięczność za opiekę du-
chową i pomoc w dojściu do kapłaństwa”51. Ks. Rektor Jan Wasilewski 
w swoim corocznym sprawozdaniu bardzo pozytywnie odnotował syste-
48 Ks. Henryk Humnicki (1873–1959), proboszcz w Pińsku, po śmierci bpa Bukraby w 1946 r. wi-

kariusz kapitulny diecezji pińskiej w Bielsku Podlaskim. Por. E. Borowski, Wyższe Seminarium…, 
dz. cyt., s. 38. 

49 Ks. Kazimierz Dąbrowski TJ, ur. 1890, wstąpił do jezuitów w 1926 r. Studia na KUL i w Paryżu. 
Wybitny rekolekcjonista. Zm. 1976. Por. Encyklopedia wiedzy o jezuitach, Kraków 2004, s. 121, kol. 1;
E. Borowski, Wyższe Seminarium…, dz. cyt., s.54-58.

50 E. Juniewicz, Pamiętnik, cz. II, s. 64-65.
51 Tamże, s. 66.
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matyczną i owocną pracę ks. Juniewicza, który usilnie zabiegał o to, „by 
alumni z dnia na dzień stawali się coraz bardziej doskonali, by wzrasta-
li w pobożności eucharystycznej, by znali dobrze podstawy życia ducho-
wego, coraz lepiej rozumieli dar kapłaństwa i przeżywali nadprzyrodzoną 
wspólnotę świętych”52. 

 Szczęśliwie zachowały się jego roczne sprawozdania z pracy formacyj-
nej nad alumnami WSD w Pińsku z lat 1927/28, 1930/32, 1934/35. Do jego 
obowiązków należało podawanie myśli na codzienne poranne rozmyśla-
nie kleryków, wygłaszanie konferencji ascetycznych raz w tygodniu, spra-
wowanie Mszy św. i innych nabożeństw w seminaryjnej kaplicy, posługa 
w konfesjonale i indywidualne kierownictwo duchowe przez udzielanie 
rad i wskazówek.

 Konferencję ascetyczną wygłaszał w każdą sobotę przed nabożeństwem 
wieczornym. Tak przedstawił w sprawozdaniu treść swoich pouczeń: 
„W konferencjach dawałem praktyczne wskazówki do ćwiczeń duchow-
nych, pobudki do cnót, robiłem uwagi i dawałem przestrogi stosowne do 
okoliczności i wypadków życia seminaryjnego i w przyszłości kapłańskie-
go”. W sprawozdaniu wspomniał o swoim braku doświadczenia w kie-
rownictwie duchowym. Sam szukał odpowiednich sposobów dotarcia do 
alumnów, sam uczył się, pełniąc funkcję ojca duchownego. Zgłaszał też 
potrzebę odpowiednich studiów specjalistycznych w tej dziedzinie.

 Za obiektywne utrudnienie uznał brak „reguły seminaryjnej” zatwier-
dzonej przez biskupa, w której byłoby jasno określone, jakie wymagania 
powinny być stawiane klerykom.

 Uważał też, że zbytni nacisk został położony na zajęcia dydaktyczne, 
wykłady, powtórki, egzaminy, pamięciowe opanowanie przekazywanej 
wiedzy, co sprawiło, że brakowało czasu na skupienie, modlitwę i ducho-
we rozmowy. Uważał, że zbyt ostre egzaminy tak absorbują kleryków, iż 
w czasie sesji cierpi na tym ich życie duchowe. Postulował, by po egzami-
nach rok akademicki zakończyć rekolekcjami.

 Po powrocie z rzymskich studiów coraz większą wagę przywiązywał do 
indywidualnych rozmów z alumnami. Starał się zbliżyć do każdego ze swo-
ich wychowanków, poznać stan jego życia duchowego, poglądy na to życie 
i na powołanie kapłańskie. Takich rozmów, nazwanych przez niego „kolo-
kwiami”, odbył w roku akademickim 1931/32 aż 377. Każda z nich trwała 
około godziny. Alumni coraz częściej przychodzili do niego po radę w swo-
ich trudnościach, a liczba stałych penitentów wzrosła do trzydziestu trzech.
52 E. Borowski, Wyższe Seminarium…, dz. cyt., s. 105.

 „Starałem się dużo modlić za swoich synów duchowych, ufając wię-
cej w Łaskę Bożą niż we własne niedołężne siły i wierząc, że wszystko na 
świecie, a tym bardziej wychowanie duchowne, przede wszystkim zależy 
od Boga”53.

 Rozwinął wśród kleryków czytelnictwo książek ascetycznych. Powołał 
do życia trzy nowe stowarzyszenia: Bractwo Straży Honorowej N.S.J. Eu-
charystycznego, Kółko Misyjne i Kółko Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania 
Wiary54. 

 Wracając do nominacji ks. Juniewicza na proboszcza parafi i katedral-
nej, trzeba powiedzieć, że była nietypowa. Zawsze otrzymywał ją ktoś 
z członków Kapituły Katedralnej. Tym razem proboszczem został tylko ka-
nonik honorowy.

 Parafi anami byli mieszkańcy Pińska, ale także ludność okolicznych wio-
sek, w większości prawosławni. Nie było raczej ziemiaństwa, poza jednym 
dworem, zarządzanym przez p. Stefana Hołyńskiego, który zginął w czasie 
wojny, a jego żona wstąpiła do franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach55.

 Proboszcz otrzymał do pomocy dwóch wikariuszy: ks. Michała Krzywic-
kiego i ks. Fabiana Szczeblickiego56. Obydwaj ci kapłani z wielką gorliwoś-
cią oddali się pracy kapłańskiej i katechetycznej. Sam proboszcz Juniewicz 
prowadził katechezę dla szkół zawodowych.

W tym czasie planował też restaurację wieży katedralnej. Zebrał nawet 
na ten cel część funduszy, ale nie miał odwagi rozpocząć remontów57.

DROHICZYN

Po dwu latach ordynariusz diecezji planował pewne zmiany perso-
nalne. Probostwo katedralne miał otrzymać kanonik katedralny. Biskup 
chciał przenieść ks. Juniewicza na dużą parafi ę w Brześciu nad Bugiem. 
On jednak przez kapelana ks. Urbanowicza58 prosił o inną placówkę, po-
nieważ w Brześciu czekały go remonty i przebudowa kościoła. Nigdy nie 
czuł się zbyt pewnie w sprawach budowlanych i ekonomicznych. Wskutek 

53 Tamże, s. 52.
54 Tamże, s.102.
55 Gabriela Starzeńska, ur. 1894 w Warszawie. Studia w Berlinie i Wiedniu. W 1924 r. wyszła za mąż za 

Stefana Hołyńskiego. Utrzymywała bliskie kontakty z ks. Zieją, Korniłowiczem i Zakładem w La-
skach. Po śmierci męża w 1949 r. wstąpiła do Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża. Zm. 
1984 w Laskach, mając 90 lat.

56 Ks. Michał Szczeblicki. Por. E. Juniewicz, Pamiętnik, cz. II, s. 68.
57 Tamże, s. 69.
58 Ks. Urbanowicz. Por. tamże.
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tych rozmów 29 marca 1937 r. otrzymał nominację na proboszcza parafi i 
w Drohiczynie nad Bugiem.

„Parafi ę w Pińsku polecono mi zdać ks. Janowi Wasilewskiemu, a dro-
hiczyńską i urząd dziekana przekazał mi ks. Józef Moniuszko59, ustępujący 
dziekan drohiczyński i proboszcz w Siemiatyczach”60.

Mały Drohiczyn, usadowiony na wysokim brzegu Bugu, miał wspania-
łą historię. Było tam cztery kościoły: trzy katolickie oraz prawosławna cer-
kiew św. Barbary.

W święto Zwiastowania Matki Bożej 1937 r. ks. Juniewicz objął wyzna-
czone probostwo. Z przeprowadzką nie miał kłopotów, ponieważ nie po-
siadał żadnych mebli, nawet łóżka. Wcześniej tak w seminarium, jak i na 
plebanii w Pińsku miał pokój umeblowany, wiec nie starał się o domowe 
sprzęty. Na nową placówkę przyjechał koleją do Siemiatycz, a stamtąd 20 
km polnymi drogami furmanką do Drohiczyna.

Czekała go praca w parafi i bardzo zróżnicowanej i rozległej. Czas zapo-
wiadał się trudny. Parafi a w mieście liczyła 3 tys. wiernych, nadto 15 wiosek 
i dwie kolonie. Ludność w przeważającej części stanowili mieszkańcy wsi, 
a na terenie parafi i było sporo prawosławnych. Jedna z wiosek była całko-
wicie prawosławna. Wyznawcy prawosławia w samym Drohiczynie mieli 
też swoją cerkiew i kapłana, natomiast do dyspozycji parafi i były dwa czyn-
ne kościoły oraz trzeci, pofranciszkański, mocno zniszczony i nieczynny.

W pracy duszpasterskiej nowy proboszcz nie napotkał większych trud-
ności. Pomagali mu w niej dwaj gorliwi i dzielni wikariusze, ks. Władysław 
Wierzbicki61, który był również katechetą w szkołach podstawowych, oraz 
ks. Bolesław Dzudzewicz62, katecheta w gimnazjum państwowym. Pro-
boszcz drohiczyński pełnił także funkcję dziekana. Dekanat był duży i ko-
munikacja stanowiła pewien problem tak na terenie parafi i, jak i dekanatu. 
Proboszcz poruszał się przede wszystkim furmanką i do tego wehikułu ks. 
Juniewicz musiał się przyzwyczaić.

Pod opieką dziekana E. Juniewicza było Niższe Seminarium, przekształ-
cone później w gimnazjum biskupie. Miało ono prawa państwowe i kiero-

59 Ks. Józef Moniuszko, ur. 1887, święcenia 1913. Doktor filozofii, kanonik katedralny, kapelan szpita-
la, prefekt gimnazjum kupieckiego w Pińsku. Aresztowany przez Niemców i zwolniony w nieusta-
lonym czasie. Por. Martyrologium polskiego duchowieństwa…, dz. cyt., t. 4, s. 277.

60 E. Juniewicz, Pamiętnik, cz. II, s. 70. 
61 Ks. W. Wierzbicki.
62 Ks. Bolesław Dzudzewicz, ur. 1908, święcenia 1935. Prefekt szkół w Drohiczynie n. Bugiem. Aresz-

towany przez NKWD w 1939 r., dostał się w 1942 r. do Armii Andersa. Por. E. Borowski, Wyższe 
Seminarium…, dz. cyt., s. 141. Por. Martyrologium polskiego duchowieństwa…, dz. cyt., t. 4, s. 274. 
O. Juniewicz pisze w Pamiętniku: „Ks. Dzudzewicza, prefekta państwowego gimnazjum, wkrót-
ce po nadejściu bolszewików aresztowano i wywieziono w głąb Rosji, skąd później, dzięki inter-
wencji generała Andersa, trafił do Anglii i tam pod dzień dzisiejszy gorliwie duszpasterzuje wśród 
Polaków”. Por. tenże, Pamiętnik, cz. II, s. 100.

wane było bezpośrednio przez ks. Szymonowicza63. Zajmowało dwa duże 
budynki: dawny pojezuicki klasztor oraz Collegium Nobilium. W tym budyn-
ku proboszcz mieszkał i prowadził kancelarię parafi alną. Na jego utrzymanie 
prowadzono folwark, tzw. Zygmuntówkę, obejmujący pola, sady i łąki.

 Ze szkół podległych parafi i wymienić trzeba jeszcze gimnazjum pań-
stwowe oraz bursę dla dziewcząt prowadzoną przez siostry Rodziny Marii, 
z dzielną przełożoną s. Jadwigą Karbowniczek64. Proboszcz starał się jed-
noczyć liczne grono nauczycielskie. Chętnie się z nim spotykał i formował 
religijnie. „Relacje towarzyskie z gronem nauczycielskim wszystkich szkół 
pozostawiły we mnie dobrą pamięć”65.

 Rok przed wybuchem II wojny światowej w Wilnie zmarła mu mat-
ka. Wiele jej zawdzięczał, łącznie z wymodlonym powołaniem, dlatego jej 
śmierć i pogrzeb napełniły go smutkiem. Pochowana została w Wilnie na 
Antokolu.

 Drohiczyn, podobnie jak cała Polska, miał przeżyć nowe dramatycz-
ne wydarzenia. Wybuchła II wojna światowa. Już 1 września samoloty nie-
mieckie bombardowały miasto. Zginęło kilka osób, paliły się domy. Potem 
nastąpiło kilka dni względnego spokoju. Zjawił się nawet jakiś oddział Woj-
ska Polskiego, który szedł desperacko w stronę Warszawy.

 „Tymczasem w Drohiczynie coraz bardziej szerzyła się wiadomość, 
że z Rosji bolszewickie wojska przekroczyły granicę i posuwają się w głąb 
Polski. Że Rosjanie, Białorusini i Żydzi, obywatele polscy, cieszą się z tego, 
a Polacy drżą ze strachu”66.

 „Ze zjawieniem się wojsk bolszewickich życie toczyło się w strachu 
i nastroju przygnębienia”67. Rekwirowano urzędy i sale po szkołach. Tak-
że księża musieli przenieść się na prywatne kwatery. Ks. Juniewicz został 
przyjęty przez rodzinę Lipskich, która mieszkała blisko parafi alnego koś-
cioła. I tak Drohiczyn, wraz z całą wschodnią częścią Polski, znalazł się pod 
okupacją sowiecką.

 W pierwszych miesiącach okupacji praca w kościele prowadzona była 
w normalnym rytmie. W pierwsze wojenne święta Bożego Narodzenia 
pozwolono nawet odprawić pasterkę. Na Wielkanoc okupant zarządził na 
63 Ks. Marek Szymonowicz, ur. 1899, święcenia 1923, dyrektor gimnazjum biskupiego w Drohiczynie. 

Zamordowany przez Niemców w okolicy Kopyla w 1942 r. Por. Martyrologium polskiego duchowień-
stwa…, dz. cyt., t. 6, s. 280.

64 S. Jadwiga Karbowniczek, ur. 1898 w Zochcinie k. Opatowa. 1926 wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Marii w Lwowie, 1927 złożyła profesję zakonną. 1936–1946 pracowała m.in. 
w Szamotułach, Włocławku, Piotrkowie, Poznaniu, Drohiczynie oraz w Zakopanem i Mszanie Dol-
nej, gdzie zmarła w 1987 r. E. Juniewicz, Pamiętnik, cz. II, s. 80.

65 Tamże, s. 81.
66 Tamże, s. 85.
67 Tamże, s. 86.
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zagarniętych terenach wybory powszechne, by usankcjonować swoje pa-
nowanie. Drohiczyn miał być przyłączony do województwa białostockie-
go, a tym samym do Związku Radzieckiego. „Komisarz zachęcał mnie, 
ażebym wszystkie nabożeństwa wielkanocne jak zwykle uroczyście odpra-
wiał i bym przy tym przypomniał parafi anom o wyborach i do nich za-
chęcał. A kiedy nie zgodziłem się na propagandę wyborów, powiedział, że 
jeżeli wybory będą zbojkotowane, to będę za to odpowiedzialny”68. Sowie-
ci wymagali także od księży, by agitowali na rzecz wyborów.

W Wielką Sobotę w nocy bolszewicy aresztowali kilkanaście osób, by 
zastraszyć innych i przymusić do głosowania. Niedziela wielkanocna była 
zimna, wietrzna i deszczowa. Procesja rezurekcyjna obeszła kościół tylko 
raz, co Sowieci zinterpretowali jako sabotaż przeciw wyborom69.

Wprowadzano tzw. dowody osobiste, które miały służyć pełnej kontro-
li ujarzmionych ludzi. „Nierówne prawa co do miejsca zamieszkania mie-
li wówczas sowieccy obywatele. A dowody osobiste oznaczono numerami. 
Tylko z jedynką obywatel miał nieograniczone prawo zamieszkania. Inne 
numery aż do 11-tego oznaczały jakieś mniejsze lub większe ograniczenia. 
Najgorzej było tym, którzy mieli «jedenastkę». Nie wolno im było miesz-
kać w wielu miastach i miejscowościach”70. Dodatkowe utrudnienia, nawet 
w poruszaniu się na miejscu, wynikały z faktu, że Drohiczyn zakwalifi kowa-
no jako miejscowość pograniczną. Z tego też powodu wysiedlono wszystkich 
mieszkańców 600 m od granicy. W tym pasie znalazł się kościół parafi alny 
i mieszkanie ks. Juniewicza, który postanowił nie przenosić się poza teren 
przygraniczny. Parafi anie, przewidując, ze kościół zostanie zamknięty, po-
wynosili z niego szaty liturgiczne, kielichy i obrazy, by przechować je u siebie. 
Kościół wyglądał na opustoszały. Władze sowieckie zareagowały natych-
miast, wezwano proboszcza, by wytłumaczył się z podjętej decyzji, równo-
cześnie zapewniając, że nie zamkną kościoła. Były to puste obietnice.

Tymczasem rozpoczęły się aresztowania i deportacja na Syberię obywa-
teli Drohiczyna, a także ludzi z okolicznych wiosek. Inwigilowano księży 
i wiernych współpracujących z nimi. Aresztowano i wywieziono na Sybe-
rię ks. Dzudzewicza. „Wywóz Polaków odbywał się pospiesznie. Dawano 
kwadrans lub pół godziny na przygotowanie się do podróży, ładowano na 
fury i wywożono do stacji kolejowej”71. Wywózki nasiliły się bardzo przed 
wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej. Ludzie, stłoczeni wagonach to-

68 Tamże, s. 89.
69 Tamże, s. 90.
70 Tamże, s. 94.
71 Tamże, s. 101-102.

warowych, czekali nieraz po kilka dni, zanim wypełniono wagony aresz-
towanymi. 

W jednym z wagonów znajdowała się młoda dziewczyna, Bujalska, 
która wraz ze swoją chorą matką jako krewna policjanta była przezna-
czona na wywóz. Wieczorem, w czasie kiedy odbywało się nabożeństwo 
w kościele w Drohiczynie, dziewczyna ta zachęciła wszystkich w wago-
nie do odmawiania różańca. Raptem pod koniec tej wspólnej modlitwy 
pod przewodnictwem Bujalskiej jakiś wojskowy wywołał ją i matkę, 
kazał wyjść z wagonu i oświadczył, że są wolne72.

Gdy wierni prawosławni skończyli świętować Wielkanoc, władze za-
mknęły kościół parafi alny w Drohiczynie. Ks. Juniewicz po pertraktacjach 
z władzą otrzymał pozwolenie, by zabrać Najświętszy Sakrament. 

Wszedłszy tam, ubrałem się w komżę i stułę i zabrałem z taber-
nakulum Najświętszy Sakrament, okryty welonem wyniosłem do domu 
Wakulińskich, gdzie mieszkałem z ks. Szymonowicem. Spora gromad-
ka wiernych zgromadziła się przed domem. Wielu z nich przystąpiło 
do komunii św., a co pozostało z komunikantów, spożyłem z ks. Szy-
monowicem, który był bardzo przygnębiony i raz po raz pytał: „Quid 
faciendum?” (co począć?). 

Stało się to 5 maja 1940 r. Parafi anie zdążyli wynieść wszystko z kościo-
ła; potem urządzono w nim miejsce szerzenia propagandy bolszewickiej. 
Ksiądz otrzymał od kapitana Szostakowa nakaz ewakuacji kościoła w ciągu 
dwóch godzin. „Ksiądz Edward zdołał ocalić tylko 8 spośród 38 obrazów, 
dwie rzeźby ze 153, wszystkie kielichy i część ornatów”. Na zakończenie 
akcji niszczycielskiej jeden z urzędników powiedział ks. Juniewiczowi, że 
„naród przekonamy, a was zniszczymy”73.

 Nie mogąc wejść do kościoła i nie mając mieszkania, ks. Juniewicz 
postanowił przemieszczać się po dekanacie i zatrzymywać u znajomych 
księży. Po pewnym czasie wybrał parafi ę Miłkowice, gdzie umieszczono 
czczony w Drohiczynie obraz św. Antoniego. Z tego powodu do tamtejsze-
go kościoła przychodziło dużo parafi an drohiczyńskich. Oni to przez po-
nad rok pieszo i furmankami przybywali do kościoła w Miłkowicach, by 
tam pod przewodnictwem swojego proboszcza uczestniczyć w niedzielnej 
Eucharystii. Wielu z nich gromadziło się w tym czasie w domach, przy ka-
pliczkach i krzyżach, by się pomodlić.

 
72 Tamże, s. 102.
73 Tamże, s. 109.



76 Studia Redemptorystowskie 77Historia

Po przesiedleniu księdza do Miłkowic Sowieci zniszczyli całe 
wnętrze i wyposażenie koscioła Trójcy Świetej. Oddział „pogranicz-
ników” porąbał siekierami czternaście barokowych ołtarzy, ambonę, 
chrzcielnicę, ławki, konfesjonały. W poszukiwaniu precjozów spro-
fanowano m.in. trumny fundatorów kościoła. Na rozkaz kapitana Szos-
takowa kościół zmieniono na stajnie dla koni straży przygranicznej. 
Sprofanowano także pozostałe świątynie. Pobenedyktyński przerobili na 
toalety dla żołnierzy, cerkiew prawosławną (dawny kościół bazylianów)
– na rzeźnię.

Trzeba mocno podkreślić, że wierni, sami ciężko doświadczeni wojną, 
pomagali swoim kapłanom w wymiarze duchowym i materialnym prze-
trwać te trudne czasy. 

Funkcjonujące szkoły były całkowicie poddane propagandzie komuni-
stycznej. Polskich nauczycieli zastępowano rosyjskimi, by szerzyć propa-
gandę, a nie wiedzę. 

Nie wszyscy byli jednak wierni temu zadaniu. Zdarzyło się po woj-
nie, kiedy Polska była już wolna od władz bolszewickich, że przyjechał po 
mnie furmanką jakiś parobek, aby zawieźć mnie do Wólki Zamkowej do 
szkoły na lekcje religii. W drodze dowiedziałem się, że to jakiś nauczy-
ciel sowiecki przysłany do tej szkoły. Kiedy sowieckie wojska odeszły, 
on pozostał i zalazł zatrudnienie u jednego gospodarza w charakterze 
parobka. Dowiedziawszy się o tym od niego, powiedziałem: „Jaka 
ironia waszego losu! Były nauczyciel sowieckiej bezbożniczej szkoły 
wiezie kapłana do szkoły na lekcje religii!”. A on na to: „To nic takiego, ja 
uczyłem p. Witkowską (kierowniczkę szkoły) jak ma załatwiać rozmaite 
sprawy z władzami szkolnymi. Na przykład zażądano sprawozdania, 
jaki procent dzieci nie chodzi do kościoła, mówiłem, pisz 98%, chociaż 
wszystkie chodziły. Dzięki tego rodzaju fałszywym sprawozdaniom, 
nasza szkoła otrzymywała szczególnie wyróżnienia i pochwałę”74.

21 czerwca 1941 r. o godzinie 2.15 Niemcy uderzyli na Rosję w rejonie 
Drohiczyna. Znowu wojna i śmierć, ale ludzie cieszyli się, że Sowieci zosta-
li wypędzeni i może Niemcy okażą się łatwiejsi do zniesienia. Ale nie nale-
ży zapominać, że każdy okupant z założenia jest zbrodniarzem. Tak będzie 
i z Niemcami.

 W wyniku nalotów niemieckich i przełamania obrony rosyjskiej spło-
nęły dachy kościołów, co dopełniło ich tragicznego losu. Gdy Rosjanie ode-
szli z miasta, ks. Juniewicz w niedzielę 22 czerwca 1941 r. przyszedł pieszo 
z Miłkowic do Drohiczyna i zamieszkał obok kościoła Wszystkich Świę-
tych u państwa Lipskich. Kościoły pozostawione w zarządzie władzy so-
74 Tamże, s. 113-114.

wieckiej zostały zbezczeszczone i zrujnowane. Gdy ks. Juniewicz zobaczył 
je po inwazji niemieckiej, przedstawiały stan opłakany75. 

 Kierowany współczuciem i troską o wiernych od pierwszych chwil swo-
jego powrotu zaczął spełniać obowiązki duszpasterskie w kościele Wszyst-
kich Świętych, ponieważ po odgruzowaniu jako tako nadawał się on do 
użytku. W pierwszy piątek lipca 1941 r. po czternastu miesiącach odprawił 
pierwszą Mszę św. „I znowu Pan Jezus utajony w Najświętszym Sakramen-
cie zamieszkał w Drohiczynie”76.

 Powolna odbudowa kościoła nie była jedyną troską proboszcza póź-
niejszej katedry w Drohiczynie. We wrześniu 1941 r. przybył z Nowogród-
ka do parafi i niezwykle dynamiczny wikary ks. Wiktor Gliński. Został on 
prefektem młodzieży i wraz z proboszczem rozpoczął w parafi i wiele akcji 
duszpasterskich. Powstały koła różańcowe, ministranckie i chórek dziecię-
cy. Pomimo okupacji, tym razem niemieckiej, grupy odbywały spotkania. 
Śpiewano nawet pieśni patriotyczne, a wikariusz, mając ukryty nadajnik 
radiowy, przekazywał wiadomości z frontu. W 1944 r. reaktywowano So-
dalicję Mariańską. Proboszcz Juniewicz rozpoczął w kościele dwa cykle 
kazań. Na mszach rannych omawiany był Dekalog, na sumie Skład Apo-
stolski. Cykle głoszone były aż do zakończenia wojny.

Po zajęciu przez Rosjan 17 września 1939 r. terenów Pińska schoro-
wanego ordynariusza ks. bpa Bakrabę w 1941 r. deportowano do Lwowa. 
Jego sufragana ks. bpa K. Niemirę przesiedlono do Warszawy. Ustępują-
cy ordynariusz mianował wikariuszem generalnym i zarządcą diecezji ks. 
dra Witolda Iwickiego77. W styczniu 1943 r. ks. Iwicki zginął z rąk Niem-
ców. Kolejnym wikariuszem generalnym diecezji pińskiej został ks. Antoni 
Beszta-Borowski78. Również on zginął z rąk Niemców po kilku miesiącach 
zarządzania diecezją – został rozstrzelany 15 lipca 1943 r. W takich warun-
kach odważnego zadania zarządzania diecezją podjął się 22 sierpnia 1943 r. 
ks. Edward Juniewicz. Pełnił ten urząd do listopada 1945 r.

Przez cały okres działań wojennych prowadzono odbudowę zrujnowa-
nego kościoła Trójcy Przenajświętszej. Sowieci zniszczyli i spalili wszystko, 
75 Tamże, s. 126.
76 Tamże, s. 133.
77 Ks. dr Witold Iwicki, ur. 1884 w Wilnie, syn powstańca z 1863 r. Od 1941 wikariusz generalny i zarządca 

diecezji pińskiej. Aresztowany w Pińsku wraz z 40 osobami po rozbiciu przez partyzantów więzienia. 
Miał być zwolniony, gdyż dowódca otrzymał rozkaz rozstrzelania „tylko” 38 osób. Ks. Iwicki oświad-
czył: „Wtedy dopiero skorzystam z tej łaski, gdy wszyscy ci niewinni ludzie będą zwolnieni”. Zginął, 
oddawszy ułaskawienie naczelnikowi stacji kolejowej w Płońsku. Zob. Martyrologium polskiego du-
chowieństwa…, dz. cyt., t. 4, s. 268, 275. Por. Encyklopedia katolicka, dz. cyt., t. 7, s. 572-573.

78 Ks. Antoni Beszta-Borowski, ur. 1880, aresztowany przez gestapo wraz z 50 osobami (w tym z sie-
demnaściorgiem małych dzieci – najmłodsze miało rok i dwa miesiące) w Bielsku Podlaskim 15 
lipca 1943 r. i rozstrzelany tego samego dnia wraz ze wszystkimi w Pilikach k. Bielska Podlaskiego. 
Por. Martyrologium…, dz. cyt., s. 272.
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co było z drzewa, a więc: wszystkie ołtarze, ławki i chór, balustrady, wybrali 
i wywieźli posadzkę; słowem, nic nie pozostało… Uratowano tylko obrazy 
z bocznych ołtarzy, dzięki temu, że parafi anie wywieźli je na wieś i prze-
chowali79.

Uroczyste poświęcenie kolejnego kościoła odbyło się w święto Chrystu-
sa Króla 1944 r. Aktu tego dokonał ks. dziekan Juniewicz.

Jak wspomniano, w Drohiczynie był bardzo czczony św. Antoni, a jego 
obraz jeszcze podczas okupacji sowieckiej wywieziono do Miłkowic. Zaraz 
po otwarciu kościoła Wszystkich Świętych „w uroczystej procesji, w oto-
czeniu tłumu wiernych przeniesiono obraz św. Antoniego”80, a uroczystość 
ta stała się źródłem nadziei dla wiernych.

 W tym nowym rozdziale pracy parafi alnej ks. Juniewicz był sam: jego 
dotychczasowy współpracownik ks. Marek Szymonowicz wyjechał na te-
reny rosyjskie, ponieważ tamtejsi księża zostali aresztowani. Decyzję tę 
podjął z całą odpowiedzialnością, zdając sobie sprawę z jej konsekwencji. 
Przebywał najpierw w Klecku, a następnie został proboszczem w Kopy-
lu, gdzie w 1942 r. rozstrzelali go Niemcy. Ale wnet w parafi i zjawił się ks. 
Gliński, a jego praca przyniosła jej wielkie owoce.

 „Jeśli chodzi o władze niemieckie w ogóle, to były dość znośne. Gmi-
ną rządził tzw. Amstkomisarz. Nim go przysłano, przez kilka tygodni rzą-
dził wyznaczony przez władze wojskowe Polak, były nauczyciel muzyki 
w gimnazjum drohiczyńskim władający dobrze językiem niemieckim, po-
znaniak, nazwisko Szwab. W miarę możliwości dużo dobrego świadczył 
miejscowej ludności również po przybyciu Amstkomisarza”81.

 W innych rejonach kraju nie było tak spokojnie, a terror niemieckiego 
okupanta zbierał żniwo również na terenie diecezji pińskiej. 

W wschodniej jej części Niemcy rozstrzelali szereg kapłanów. 
W Pińsku całą grupę Polaków, wśród nich ks. prałata Witolda Iwic-
kiego, wikariusza generalnego diecezji. Niedaleko od Pińska, w Janowie 
Podlaskim rozstrzelano też grupę ok. 30 osób, tam gdzie poniósł śmierć 
męczeńską św. Andrzej Bobola. W Nowogródku zamordowano 11 
sióstr nazaretanek i zdaje się proboszcza Daleckiego. W Bielsku Pod-
laskim 50 Polaków, wśród nich 3 kapłanów82.

Pamiętam tylko o jednym wypadku, kiedy udało się obronić życie 
ok. 60 Polaków zatrudnionych w majątku Ostrożany. W pierwszym 

79 Archiwum parafialne w Drohiczynie, n.13.III. J. 18.1938-1948. s. 18b.
80 Martyrologium…, dz. cyt., s. 134.
81 Tamże, s. 136.
82 Tamże, s. 142. 

dniu okupacji niemieckiej, kiedy oddziały wojskowe przechodziły przez 
Ostrożany (7 km od Drohiczyna), ktoś z cywilnej ludności zamordował 
niemieckiego ofi cera. Wskutek tego Niemcy natychmiast aresztowali 
wszystkich mężczyzn zatrudnionych i zamieszkałych w majątku, a było 
ich około 50 osób. Zabrali od proboszcza klucze i zamknęli aresz-
towanych w kościele. A dwóch młodzieńców wracających z kościoła, 
u których znaleźli bagnet, natychmiast rozstrzelali83.

 Gestapowcy zatrzymali się na plebanii, a proboszcz, ks. Auder84, roz-
począł pertraktacje z oddziałem niemieckim. Wstawiał się za aresztowany-
mi, dowodząc, że nie są komunistami, jak utrzymywali Niemcy. Częstował 
jadłem i poił szalonych gestapowców. Modlił się o cud i stało się. „Po kilku 
dniach gestapowcy dali mu klucze od kościoła i powiedzieli: „Wypuść ich, 
są wolni!”85. 

Gdy Niemcy opuścili Drohiczyn w 1944 r., miasto zaczęło żyć przyszłoś-
cią. Do parafi i wróciły siostry Rodziny Maryi. Przez całą wojnę w parafi i pra-
cowały bezhabitowe siostry służki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.

Parafi anie, mocno zaangażowani w odbudowę kościołów i w życie parafi i, 
po latach dziękowali listownie ks. Juniewiczowi za jego posługę. Nic dziwne-
go, że on sam wrósł mocno w tę ziemię i mimo że został redemptorystą, to 
jednak nieustannie był obecny w dalszym życiu Kościoła tego regionu.

Zapowiedzią przejścia do normalnego życia i duszpasterstwa w później-
szej diecezji drohiczyńskiej były święcenia kapłańskie trzech diakonów, któ-
rzy w wojennych warunkach przygotowywali się do kapłaństwa. Święcenia 
miały miejsce 9 lipca 1944 r. w kościele „Panieńskim” w Drohiczynie.

W Zgromadzeniu Redemptorystów

Interesujące są motywy, jakimi kierował się ks. proboszcz i dziekan 
parafi i katedralnej w Drohiczynie, a także niedawny wikariusz general-
ny diecezji pińskiej, decydując się na życie zakonne. Miał 52 lata i za sobą 
bogatą historię życia: doświadczony duszpasterz, z gorliwością oddany 

83 Tamże, s. 142-144
84 Ks. Jan Auder, ur. 1879 w Szarkach na pograniczu Łotwy (pow. teleszewski), święcenia 1911. Urodził 

się w rodzinie protestanckiej. W domu mówiono po litewsku i łotewsku. Polskiego uczył się dopie-
ro w gimnazjum. Poruszony duchowością maryjną Kościoła katolickiego przeszedł na katolicyzm 
i wstąpił do seminarium w Kownie. Odznaczał się wyjątkową pobożnością maryjną. Oponentom od-
powiadał: „Skoro ja cieszyłbym się, gdyby ktokolwiek chwalił moją matkę, dlaczego Chrystus miał-
by być niezadowolony z tego, że czcimy Jego Matkę Maryję”. Aresztowany przez NKWD i osadzony 
na Butyrkach, zwolniony w 1922 r. Proboszcz w Ostrożanach (diec. drohiczyńska). Zm. 1960.

85 Martyrologium…, dz. cyt., s. 144. 
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ludziom i pracy, prowadzony przez Bożą Opatrzność poprzez najtrudniej-
sze zdarzenia, które mogły zakończyć się tragicznie. Takimi były przecież 
aresztowanie i proces w Moskwie, a także lata wojny, kiedy to dwaj jego po-
przednicy odpowiedzialni za diecezję zostali rozstrzelani. Opuścił diecezję 
i Drohiczyn w chwili, kiedy pod jego kierownictwem przystąpiono do od-
budowy zniszczonych kościołów, a katedra została od 1944 r. odbudowana 
i odnowiona. Odszedł, gdy rządy diecezji przejął ordynariusz bp Kazimierz 
Bukraba i przygotowywano się do kolejnych święceń kapłańskich. Założo-
ne już w 1944 r. Niższe Seminarium Duchowne było pełne, dwa gimnazja 
prowadziły nauczanie młodzieży z Drohiczyna oraz z okolicznych wio-
sek, ludzie zaś garnęli się do kościołów. Nadto zdawał sobie sprawę, że jest 
przez wszystkich kochany i ceniony za podejście do ludzi, odwagę, a prze-
de wszystkim niezwykłą szlachetność, która z niego wprost emanowała.

Teraz odkrył w sobie dar powołania zakonnego i zapragnął resztę życia 
spędzić w klasztorze. Być może to powołanie już wcześniej dochodziło do 
głosu. Jednak potrzeby ludzi, konieczna praca duszpasterska, służba diece-
zji odsuwały je nieco w czasie. Niemniej współbracia zachowali w pamię-
ci wspomnienie jego słów, w których miał zdradzić, iż pragnął poświęcić 
się medytacji i modlitwie. Z natury cenił rygor i surową dyscyplinę tak we-
wnętrzną, jak i zewnętrzną, więc zakon był właściwym miejscem jego ży-
cia. Tymczasem szukał odpowiedniego zgromadzenia.

Ponieważ w owym czasie redemptoryści byli uważani za surowe i kar-
ne zgromadzenie, postanowił nawiązać z nimi kontakt i prosić o przyjęcie. 
Dodatkową motywację stworzyła dramatyczna historia redemptorystów 
polskich z czasów wojny i powstania warszawskiego, w którym zginęło 
trzydziestu sześciu ojców, braci i kleryków. Chciał swoją osobą pomóc za-
pełnić wyrwę w szeregach polskich redemptorystów.

Pod koniec grudnia 1945 r. zaczął się starać o pozwolenie wstąpienia do 
zakonu. Napisał do swojego ciężko już chorego bpa Bukraby, który rezy-
dował jeszcze w Łodzi, i 27 lutego 1946 r. otrzymał pozytywną odpowiedź: 
„Stosownie do życzenia Twego, wyrażonego w prośbie Twojej z dnia 12 lu-
tego 1946 r., zwalniamy Cię, Synu Ukochany, z obowiązku Proboszcza pa-
rafi i w Drohiczynie n/B. i Dziekana Drohiczyńskiego (…). Niniejszym też 
dziękujemy Ci, Synu Ukochany, za gorliwą i ofi arną pracę na wszystkich, 
jakie zajmowałeś, stanowiskach w diecezji naszej pińskiej. Życzymy też ob-
fi tych łask Bożych na nowych drogach w służbie Bożej”86.

86 List bpa Bukraby z 27 lutego 1946 r.

Decyzję biskupa poparł jeszcze własnym pismem ks. kard. prymas Au-
gust Hlond, o czym ks. Juniewicz doniósł prowincjałowi, i trzeba było tyl-
ko poczekać na przejęcie parafi i przez nowego proboszcza.

Pożegnanie z parafi ą i diecezją wymagało dużej siły wewnętrznej, ale 
ks. Juniewicz zniósł to spokojnie. Czekał go nowy świat, praca i ludzie.

Nowicjat rozpoczął w Toruniu 30 maja 1946 r. pod kierunkiem o. E. Trze-
meskiego87. Następnie kontynuował go w Tuchowie, gdzie 1 czerwca 1947 
r. złożył pierwszą profesję zakonną. Magistrzy nowicjatu, o. Trzemeski i o. 
Zdunek88, wystawiali pięćdziesięciodwuletniemu nowicjuszowi jak najlep-
sze świadectwo. Chwalili jego szlachetność, dostosowanie się do wymogów 
życia zakonnego, radość płynącą z realizowanego powołania. Słowem, za 
jego decyzjami szło życie. Miał wreszcie czas na modlitwę, której tak bar-
dzo pragnął.

Po nowicjacie został przeniesiony do Gliwic, gdzie pod kierunkiem 
o. J. Biłki89 przygotowywał się do pracy misyjnej. Tam też zasmakował 
pierwszych prac misyjnych i rekolekcyjnych. Pełnił też obowiązki ekono-
ma klasztoru.

W 1952 r. został przeniesiony do Warszawy i od samego początku mia-
nowany wikariuszem przy parafi i św. Klemensa na Karolkowej. Jego ol-
brzymie doświadczenie duszpasterskie pozwoliło na zorganizowanie 
duszpasterstwa powstającej parafi i, gdyż mianowany pierwszy proboszcz, 
o. Legutko90, nie miał potrzebnego doświadczenia. O. Edward pełnił ten 
urząd przez 15 lat.

Gdy o. Juniewicz znalazł się w Warszawie, wielu kapłanów przypomnia-
ło sobie o nim. Dawni wychowankowie i przyjaciele przychodzili po rady 
i korzystali z jego kierownictwa duchowego. Wielu z nich sprawowało od-
powiedzialne funkcje w diecezji, więc zapraszali go na głoszenie różnych 
konferencji: najpierw ks. dr Michał Krzywicki w 1956 r., a następnie biskup 
drohiczyński Jendruszuk mianował o. Juniewicza ojcem duchowym die-
cezji. Był to dla niego zaszczyt, a także wielka radość przebywania wśród 
kapłanów diecezji, która była mu tak bliska. Co miesiąc dojeżdżał więc do 
Drohiczyna, gdzie przeprowadzał spotkania, dni skupienia, wygłaszał kon-
ferencje i spowiadał. Jego ewangeliczne widzenie świata i człowieka i głę-

87 O. Emmanuel Trzemeski (1879–1967), przełożony prowincji redemptorystów 1918–1933, mistrz 
nowicjatu 1940–1945. Opracował zatwierdzone w 1935 r. Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia.

88 O. Stanisław Zdunek (1913–1999), mistrz nowicjatu 1945–1950.
89 O. Jan Biłko (1877–1975), prefekt tirocinium.
90 O. Karol Legutki (1886–1962), wieloletni rektor, wykładowca WSD Redemptorystów w Tuchowie. 

Proboszcz parafii św. Klemensa w Warszawie.
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boki szacunek dla kapłaństwa otwierały mu drogę do każdego kapłana. 
Był oczekiwany i ceniony, a pełnił tę funkcję przez wiele lat.

Także w diecezji warszawskiej pracował dla kapłanów. Został mianowa-
ny przez ks. prymasa Wyszyńskiego kuratorem i spowiednikiem zgroma-
dzeń zakonnych. Nadto prowadził misje i rekolekcje parafi alne.

Największe duchowe sukcesy odnosił jednak jako rekolekcjonista dla 
osób duchownych. Przełożeni poszczególnych zakonów i zgromadzeń mę-
skich i żeńskich pisali listy dziękczynne na ręce ojca prowincjała za gło-
szone przez niego rekolekcje. Ujmował wszystkich wielką miłością Boga, 
ukazywaniem prostych zasad wierności powołaniu, które przedstawiał 
jako wyjątkowy dar Boży. Nigdy nie nawiązywał do swojej heroicznej prze-
szłości. Pragnął jedynie rozpalić wśród słuchaczy miłość ku Bogu.

W 1962 r. ojciec prowincjał K. Hołda91 mianował go przełożonym 
w warszawskim klasztorze. Urząd ten pełnił do 1965 r.

Ostatnie lata życia o. Juniewicza upłynęły bardzo spokojnie. Z wiekiem 
zaczął coraz gorzej słyszeć, więc nie mógł już spowiadać w kościele. Jednak 
każdego dnia celebrował Mszę św. o piątej rano. Świętował wiele jubileu-
szy, na które przyjeżdżało mnóstwo znajomych i przyjaciół, a także księża 
biskupi z Drohiczyna.

Do końca życia nie wymagał opieki, mimo że w 1984 r. skończył 90 lat. 
Wiele czytał, zwłaszcza w języku rosyjskim. Z petersburskich i fi ńskich cza-
sów zachował zwyczaj cotygodniowej sauny, która bardzo dobrze wpływa-
ła na jego zdrowie.

Gdy skończył 90 lat życia, nie miał już dość sił, by uczestniczyć w pełni 
w codziennym życiu klasztoru, choć właściwie nigdy nie chorował. Zmarł 
bez objawów jakiejkolwiek poważniejszej choroby. Zwyczajnie i pięknie 
jego świeca wypaliła się do końca i spokojnie zgasła. Było to 25 sierpnia 
1989 r. – o. Juniewicz miał 95 lat. W kapłaństwie przeżył 62 lata, w Zgro-
madzeniu 43.

Na pogrzeb przyjechało wielu współbraci i kapłanów diecezji drohi-
czyńskiej, warszawskiej oraz ks. bp E. Jendruszuk92. On też przewodził 
liturgii w kościele św. Klemensa w Warszawie, a także na Cmentarzu Wol-
skim. Kazanie wygłosił prowincjał o. S. Kuczek. Bogate życie tego wielkie-
go kapłana ukazał zgromadzonym przełożony klasztoru o. M. Witalis. Oto 
fragment jego kazania:

91 O. Kazimierz Hołda (1907–1987), prowincjał redemptorystów 1953–1965.
92 Ks. bp Władysław Jędruszuk (1918–1994), ordynariusz diecezji drohiczyńkiej 1962–1994.

Odszedł wielki świadek pewnych ważnych wydarzeń XX wieku, 
często zdarzeń tragicznych. Wszędzie wykazywał wielki hart ducha, 
umiłowanie Kościoła i powołania. Całkowicie zasłuchany w potrzeby 
ludzi, umiejący docenić każdy gest sympatii i miłości. Skrzętnie notował 
heroiczne zachowania swoich parafi an w okresie rewolucji bolszewic-
kiej w Petersburgu i Moskwie. Sam ufny w Boże miłosierdzie, ukazywał 
prawdę, że Bóg jest Panem człowieka i ludzkiej historii. Ufny w siłę 
łaski drzemiącej nawet w zdeprawowanym człowieku. Doświadczony 
modlitwą zanoszoną do Boga również wtedy, gdy komunizm ferował 
niesprawiedliwe wyroki. Zasadniczy w zachowaniu reguł, swoim bie-
giem na drodze świętości niósł spotkanym nadzieję i pokój. Był to Boży 
pokój. Umarł ze świadomością, że jego życie było pełnieniem woli 
Bożej. W swoim pamiętniku zapisał: „Prawdziwe zrozumienie Chrys-
tusa oznacza poddanie swojej woli Jego woli. Prawdziwy stosunek 
do Niego jest stanem nieustannego oddania. Wszelka chrześcijańska 
pobożność ma tylko tyle wartości, o ile zachodzi w niej poddanie się 
naszej woli Jego woli. Jezus nie wymaga od ludzi, żeby umieli w słowach 
określić, kim On jest; jedyne, czego domaga się od ludzi, to żeby przez 
czyn i cierpienie czuli się przez Niego zniewoleni”93.

93 Archiwum Warszawskiej Prowincji Redemptorystów w Tuchowie, M. Witalis, Biogram, [bez. sygn.].



filozofia
czêœæ druga

wakat



Edmund Morawiec CSsR
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa

Empiryczne nauki szczegółowe o człowieku 
a antropologia filozoficzna

Wstęp

Nie ma potrzeby uzasadniać, że człowiekowi potrzebna jest wiedza 
o sobie samym, o tym, kim jest, jaka jest jego struktura, relacja z otacza-
jącym go światem przedmiotów, ogólnie mówiąc – wiedza o swojej po-
zycji egzystencjalnej wśród innych bytów. Wiedza ta jest konieczna, by 
mógł kierować sobą, właściwie ustosunkować się do drugiego człowieka 
i do tego wszystkiego, co go otacza, a co nie jest człowiekiem. Z potrze-
by posiadania tej wiedzy zdawał sobie człowiek sprawę od momentu, gdy 
zaczął tworzyć wiedzę o świecie, który go otacza, tj. o świecie przyrody. 
Gdy ta ostatnia uzyskała postać wiedzy racjonalnej, równocześnie wraz 
z nią wiedza o człowieku przybrała taką samą postać. Z czasem wiedza ra-
cjonalna o człowieku wyodrębniła się z innych typów wiedzy racjonalnej 
o świecie przyrody i nazwano ją antropologią fi lozofi czną. Wyodrębnie-
nie to nastąpiło łącznie z wyodrębnieniem się wiedzy fi lozofi cznej z wie-
dzy przyrodniczej, czyli empirycznych nauk szczegółowych. Jak wiadomo, 
wyodrębnienie to nastąpiło w wyniku uświadomienia specyfi ki przedmio-
tu fi lozofi i, w tym także antropologii, i specyfi ki problematyki relacji do 
przedmiotu i zadań szczegółowych nauk empirycznych o człowieku.

Gdy popatrzy się dzisiaj na antropologię fi lozofi czną z punktu widzenia 
sposobu jej uprawiania, można wyróżnić kilka jej rodzajów. Na pierwsze 
miejsce wysuwają się takie jak: antropologia przyrodnicza, humanistyczna, 
fi lozofi czna i teologiczna. Wprawdzie dotyczą one jednego i tego samego 
przedmiotu – człowieka, jednak czynią to w różny sposób i w konsekwen-
cji dochodzą do różnych rezultatów, tak w aspekcie treści, jak i wartości 
1 Wykład inauguracyjny na rozpoczęcie roku akademickiego 2008/2009 w WSD Redemptorystów 

w Tuchowie wygłoszony 9 października 2008 roku. 
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poznawczej tych treści. Kierując się tym spostrzeżeniem, pozwoliłem so-
bie nazwać antropologie fi lozofi czne, budowane na kanwie szczegółowych 
nauk empirycznych o człowieku, scjentystycznymi, natomiast antropolo-
gie fi lozofi czne, budowane na kanwie takich lub innych systemów fi lozo-
fi cznych, antropologiami ascjentystycznymi2.  

W związku z rozróżnieniem antropologii na scjentystyczne i ascjen-
tystyczne wyłonił się wśród teoretyków fi lozofi i problem „skuteczności” 
tych dwóch typów antropologii fi lozofi cznych ze względu na ich osiągnię-
cia badawcze natury człowieka. Chodzi o dotarcie w antropologii fi lozo-
fi cznej do możliwie najgłębszych „warstw” ludzkiej natury, najgłębszych 
– w sensie warstw uniesprzeczniających byt ludzki. Zadaniem niniejsze-
go opracowania będzie próba ukazania tych dwóch rodzajów antropolo-
gii fi lozofi cznej: scjentystycznej i ascjentystycznej właśnie od strony ich 
możliwości poznawczych ludzkiego bytu. Dokonam tego w ramach przed-
stawienia względnie szczegółowej charakterystyki wyróżnionych tu dwóch 
rodzajów antropologii fi lozofi cznej. Sposób taki dyktuje strukturę opra-
cowania, na którą składać się będą trzy dopełniające się części: w jednej 
omówię scjentystyczną antropologię fi lozofi czną, w drugiej antropologię 
ascjentystyczną. Całość poprzedzona zostanie ogólnym opisem terminu, 
czyli rozumienia pojęcia „antropologia fi lozofi czna”. 

1. Sposoby rozumienia terminu „antropologia fi lozofi czna” 

Słowo „antropologia” oznacza zespół nauk o człowieku. Zależnie od 
tego, w jakim aspekcie człowiek staje się przedmiotem rozważań oraz jakie 
metody stosuje się w tych rozważaniach, wyróżnia się, o czym już wspo-
mniałem, antropologię przyrodniczą, kulturową, czyli społeczną, fi lozo-
fi czną i teologiczną. W ramach każdej z nich wydziela się różne ujęcia, 
a nawet dyscypliny czy też ogólne działy. „Antropologia fi lozofi czna” ozna-
cza natomiast odrębną dyscyplinę fi lozofi czną, której przedmiotem jest 
człowiek. Termin ten również ma wiele znaczeń. Jego swoista wieloznacz-
ność genetycznie tkwi w rozmaitym pojmowaniu fi lozofi cznego charakte-
ru tej dziedziny poznania. Istotnym momentem jest tu to, jaki sens nada 
się słowu „fi lozofi a”.

2 Odróżnienie w antropologii filozoficznej dwóch typów: antropologii scjentystycznej i ascjentystycz-
nej, ma podstawy historyczne. Można je odnotować w momencie wyodrębniania się filozofii po-
znania naukowego.

Obecnie istniejące koncepcje fi lozofi i, przy pewnym uproszczeniu, moż-
na podzielić na dwie grupy: 1) koncepcje, według których fi lozofi a jest po-
znaniem korespondującym z naukami empirycznymi; 2) koncepcje, według 
których fi lozofi a jest poznaniem autonomicznym względem nauk empirycz-
nych. Do pierwszej grupy zalicza się te koncepcje fi lozofi i, w których redu-
kuje się ją bądź do metanauki, bądź do wstępnego stadium rozwojowego 
nauki, bądź do swoistej nadbudowy poznania naukowego. Filozofi a jako me-
tanauka to logika wiedzy naukowej, inaczej mówiąc – logiczna analiza języ-
ka naukowego jako wstępne stadium nauki. Do tej grupy należy fi lozofi a jako 
nadbudowa nauk szczegółowych. Występuje ona w takich postaciach jak: 
encyklopedyczno-syntetyczne opracowanie wyników naukowych, uogól-
nienie rezultatów naukowych, które będąc ich ekstrapolacją, różni się me-
todologicznie od nauki dużo mniejszym stopniem rozstrzygalności tez, oraz 
jako swoista synteza rezultatów poznania naukowego. 

Do drugiej grupy zalicza się fi lozofi e budowane na bazie pozaracjonal-
nej bądź racjonalnej. Do pierwszych zalicza się te wszystkie, które dzisiaj 
nazywa się fi lozofi ami egzystencjalistycznymi wraz z przeróżnymi odmia-
nami, łącznie z postmodernistyczną. Do drugich – fi lozofi ę aprioryczną 
oraz aposterioryczną, rozumianą jako wyjaśnianie, o charakterze ostatecz-
nościowym, faktów danych w doświadczeniu zewnętrznym i wewnętrz-
nym. Tę ostatnią określa się mianem „fi lozofi i klasycznej”3.

Antropologia fi lozofi czna, jako wiedza fi lozofi czna, jest metodologicz-
nie zależna od fi lozofi i, w której występuje jako jedna z jej dyscyplin. Odróż-
nia ją to od antropologii przyrodniczej, kulturowej i teologicznej. Ten sam 
fakt sprawia, że wygląda ona inaczej, gdy się ją buduje w ramach fi lozofi i 
korzystającej z danych nauk szczegółowych, a inaczej, gdy jest budowana 
w ramach fi lozofi i autonomicznej w stosunku do rezultatów wspomnia-
nych nauk. Zgodnie z tym, co powiedziano na temat fi lozofi i zależnej od 
nauk szczegółowych, antropologia fi lozofi czna przybiera w niej następują-
ce postaci: encyklopedyczno-syntetycznego opracowania rezultatów nauk 
szczegółowych o człowieku; w przypadku nawiązywania do fi lozofi i ro-
zumianej w sensie metanauki występuje w postaci analizy empirycznych 
nauk o człowieku; lub też jako ich metodologia bądź wreszcie jako teoria 
poznania tych nauk4.

3 Termin „filozofia klasyczna” używany jest na oznaczenie filozofii jako wiedzy odrębnej o charakte-
rze naukowym, której zadaniem jest odnalezienie ostatecznych racji i koniecznych uwarunkowań 
bytu i poznania. Zob. A. Stępień, Wprowadzenie do metafizyki, Kraków 1964, s. 219.

4 Por. S. Kamiński, Antropologia filozoficzna a inne działy poznania, w: O Bogu i człowieku, red. 
B. Bejze, Warszawa 1968, s. 153-155.
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Różne postaci antropologii fi lozofi cznej występują, gdy jest ona budo-
wana w ramach fi lozofi i autonomicznej względem nauk szczegółowych. 
Wyróżnić w niej można następujące typy antropologii fi lozofi cznej: egzy-
stencjalistyczną, będącą, ściśle mówiąc, fi lozofi ą antropologiczną, której 
istotną właściwością jest antropocentryzm ontologiczny, zaznaczający się 
w tym, że w dochodzeniu do określenia ludzkiego bytu wychodzi się z ana-
lizy świadomości; apriorystyczną, którą charakteryzuje antropocentryzm 
teoriopoznawczy, właściwy wielu fenomenologom; aposteriorystyczną, 
w której wiedzę o ontycznej strukturze człowieka uzyskuje się poprzez 
analizę szeroko rozumianego działania ludzkiego5.

Przedstawione tu sensy słowa „antropologia fi lozofi czna” wyraźnie 
wskazują, że ostateczną podstawą wyróżnienia odrębnych koncepcji an-
tropologii fi lozofi cznej jest koncepcja fi lozofi i, z którą antropologia ta jest 
powiązana, co znaczy, że występuje w niej jako jedna z jej dyscyplin lub 
jako jej integralna część. Związek ten należy rozumieć w sensie zależności 
metodologicznej w szerokim tego słowa znaczeniu. Można także tu mówić 
o innych rodzajach zależności antropologii fi lozofi cznej od fi lozofi i, cho-
ciażby takich jak: hermeneutyczna, genetyczna czy epistemologiczna.

2. Scjentystyczne koncepcje antropologii fi lozofi cznej 
 a nauki szczegółowe o człowieku

Jak już wyżej zaznaczono, scjentystyczne koncepcje antropologii fi lo-
zofi cznej występują w różnych postaciach. Tę różnorodność uzasadnia się 
innym sposobem korzystania w nich z nauk szczegółowych o człowieku. 
W antropologii fi lozofi cznej jako encyklopedyczno-syntetycznym opra-
cowaniu rezultatów nauk szczegółowych o człowieku materiałem stano-
wiącym punkt wyjścia są ustalenia uzyskane najczęściej w antropologii 
przyrodniczej. Ustalenia te to fakty wyrażające pewne prawdy o człowie-
ku. Są one dane do zbadania, do analizy, której zadaniem jest doprowadze-
nie do syntezy porządkującej czy sumującej. W analizie tej nie wykracza się 
poza doświadczenie uzyskane w naukach szczegółowych o człowieku. Ten 
typ antropologii fi lozofi cznej rozpatrywany w aspekcie statycznym pre-
zentuje się jako układ tez o charakterze faktografi cznym.

5 Por. tenże, O koncepcjach filozofii człowieka, „Zeszyty Naukowe KUL” 13 (1970), nr 4, s. 9-19; ten-
że, Antropologia filozoficzna a inne działy poznania, dz. cyt., s. 154 n.; A. Wawrzyniak, Metafizyka 
i człowiek, w: O Bogu i o człowieku, dz. cyt., s. 258.

Nieco inaczej wygląda korzystanie z rezultatów nauk szczegółowych 
o człowieku w antropologii fi lozofi cznej rozumianej jako uogólnianie re-
zultatów nauk empirycznych o człowieku. Materiał empiryczny dostarcza-
ny przez te ostatnie i stanowiący przedmiot w punkcie wyjścia antropologii 
fi lozofi cznej nie jest czymś, co jest dane do zbadania, do analizy, jak to było 
w poprzednim wypadku, lecz stanowi empiryczną bazę metodologiczną. 
Ustalone fakty dotyczące człowieka poddaje się już nie zestawianiu czy po-
rządkowaniu, lecz wyjaśnianiu za pomocą praw ogólnych. Prawa te tworzą 
się na podstawie materiału dostarczonego przez nauki szczegółowe o czło-
wieku, zwłaszcza te z nich, które stanowią integralne części antropologii 
przyrodniczej. Antropologia fi lozofi czna tak budowana stanowi dalszy 
ciąg antropologii przyrodniczej, a różni się od niej tym tylko, że występują-
ce w niej prawa ogólne charakteryzują się wyższym stopniem ogólności, są 
bardziej ogólne niż prawa w antropologii przyrodniczej. 

W koncepcji antropologii fi lozofi cznej, wedle której sprowadza się ona 
do refl eksji analitycznej nad ogólnie przyjętymi faktami nauk szczegóło-
wych o człowieku, materiał występujący w postaci faktów nie jest dany, 
aby go porządkować lub wywnioskować z niego mniej lub bardziej ogólne 
prawa, lecz po to, aby wydobyć z niego pewne określone implikacje onto-
logiczne, na których kanwie dałoby się tłumaczyć i wyjaśniać fakty do-
tyczące człowieka w sposób bardziej fundamentalny, niż czyni się to na 
terenie nauk szczegółowych o człowieku. Korzystając ze stosowanej tu re-
fl eksji analitycznej, niekiedy usiłuje się znaleźć odpowiedzi na najbardziej 
fundamentalne pytania dotyczące człowieka.

W antropologii fi lozofi cznej jako metanauce materiałem stanowiącym 
przedmiot w punkcie wyjścia analizy nie są fakty empiryczne, wyrażające ja-
kieś prawdy o człowieku, lecz język, w jakim fakty te zostały opisane. Jak już 
wspomniałem, ten rodzaj antropologii fi lozofi cznej ostatecznie sprowadza się 
do analizy języka nauk szczegółowych o człowieku bądź do ich metodologii6.

Tak przedstawiałyby się z grubsza antropologie fi lozofi czne wyro-
słe na gruncie empirycznych nauk szczegółowych o człowieku. Widzi się 
w nich swoistą nadbudowę tych nauk oraz ich dopełnienie. Konieczność 
konstrukcji takiego dopełnienia podyktowana jest świadomością niewy-
starczalności nauk szczegółowych o człowieku w stosunku do potrzeb 
intelektualnych człowieka, wyrażających się w postaci metodologicznie 
poprawnie stawianych pytań dotyczących pozycji egzystencjalnej człowie-
ka. Przedmiot właściwy tych nauk, właściwa im metoda, a więc to, co naj-

6 Por. S. Kamiński, Z metafilozofii człowieka, w: M. A. Krąpiec, Ja człowiek, Lublin 1986, s. 427-439.
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istotniejsze w każdej nauce, pozostawia bez odpowiedzi cały szereg pytań, 
ważnych poznawczo i światopoglądowo, wiążących się z egzystencjalną 
pozycją człowieka i jej ostatecznymi warunkami. Świadomość niewystar-
czalności nauk szczegółowych o człowieku nie dziwi tych, którzy widzą 
i wiedzą to, że nauka jako układ twierdzeń całą swoją treść zawdzięcza 
właściwemu sobie przedmiotowi i właściwej sobie metodzie. Te dwa ele-
menty strukturalne nauki ostatecznie rozstrzygają o całej jej zawartości tak 
w aspekcie treści, jak i jej zakresu. Nawet zadania, jakie dana nauka spełnia, 
są organicznie związane z przedmiotem i właściwą jej metodą.

Powstaje pytanie, czy scjentystyczne antropologie fi lozofi czne zaspo-
kajają ogólnoludzkie potrzeby intelektualne, o których wspomniano, i czy 
spełniają funkcję, jaką wyznacza się teoriom fi lozofi cznym człowieka. Ge-
neralnie mówiąc, nie spełniają takich funkcji – stwarzają jedynie pozór, 
że doprowadzają do ostatecznie ugruntowanego rozwiązania zagadnień 
wiążących się z człowiekiem jako całością. I tak, porządkowanie i mecha-
niczne sumowanie wyników uzyskanych z poszczególnych nauk szczegó-
łowych o człowieku, właściwe antropologii fi lozofi cznej rozumianej jako 
encyklopedyczno-syntetyczne ujęcie rezultatów tych nauk, nie wykracza 
poza same ich wyniki. Dostarcza jedynie szeregu przeróżnych informa-
cji, odpowiednio uporządkowanych. Nie mamy tu do czynienia z ujęciem 
człowieka w jakiejś nowej perspektywie, w nowym aspekcie. Stosowana 
tu analiza jako proces wiedzotwórczy nie wyprowadza umysłu ludzkiego 
poza to, co już posiadane, zresztą nie stawia się tej koncepcji antropologii 
takiego zadania.

Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku antropologii fi lozofi cznej 
budowanej metodą indukcyjną. Antropologia ta stanowi kres wszystkich 
nauk szczegółowych o człowieku. Jej tezy wychodzą poza zakres każdej 
z tych nauk i jako układ twierdzeń jest ona w pewnym sensie odrębną 
teorią. Bliższa jednak analiza procesu uogólniania pokazuje, że odrębność 
ta nie jest dyktowana istotnie nowymi treściami, a w konsekwencji inte-
resujące pytania dotyczące człowieka – jego struktury jako całości – po-
zostają w niej bez odpowiedzi. Nadto epistemologiczno-metodologiczne 
walory takiej fi lozofi cznej teorii człowieka nie są zbyt wielkie. Zresztą za-
uważyć należy, że konstrukcja takiej antropologii fi lozofi cznej, ze wzglę-
du na mnogość istniejących nauk szczegółowych o człowieku, różniących 

się między sobą aspektami przedmiotu badań, a w wielu wypadkach także 
metodą, napotyka poważne trudności metodologiczne7.

Nie lepiej prezentuje się pod tym względem antropologia fi lozofi czna 
sprowadzająca się w aspekcie funkcjonalnym do analizy usiłującej w fak-
tach nauk szczegółowych o człowieku ujawnić implikowane przez nie ra-
cje ontyczne. Fakty naukowe bowiem nie są opisane w języku niezależnym 
od określonej teorii wyjaśniającej. Metodologowie nauki zwracają uwagę, że 
trudno przeprowadzić wyraźną granicę między terminami obserwacyjny-
mi a terminami teoretycznymi w języku jakiejś nauki; sens pierwszych za-
leży również od związanej z nimi teorii. Jeśli tak, to powstaje pytanie, czy 
jest się w stanie w faktach naukowych dotyczących człowieka odkryć racje 
ontyczne, a następnie czy odkryte racje, zwane implikacjami ontycznymi, 
są faktycznie ontyczne, czy też są raczej hipotezami teoretycznymi. Nie ma 
potrzeby uzasadniać, że antropologia fi lozofi czna jako metanauka, występu-
jąca w postaci analizy logicznej języka lub teorii metod nauk szczegółowych 
o człowieku, nie daje również właściwych rezultatów, gdy chodzi o wiedzę 
o człowieku. Natura człowieka, jego egzystencja i pozycja w kosmosie wy-
magają dociekań przedmiotowych, i to sięgających w głąb jego struktury, do 
czego te typy antropologii fi lozofi cznej nie są predestynowane.

Prezentując takie stanowisko w zakresie problemu: „antropologia fi -
lozofi czna a nauki szczegółowe o człowieku”, nie twierdzę, że antropolo-
gie fi lozofi czne zbudowane na kanwie nauk szczegółowych o człowieku 
są bezużyteczne. Twierdzę natomiast, że antropologie te nie dostarczają 
istotnie nowych treści w relacji do treści, jakich dostarczają empiryczne 
nauki o człowieku, na których one bazują, że sama ich struktura impliku-
je ważne problemy metodologiczne. Nie twierdzę również, że znajomość 
rezultatów nauk szczegółowych o człowieku jest bezużyteczna dla upra-
wiającego autonomiczną antropologię fi lozofi czną. Twierdzę jedynie, że 
w punkcie wyjścia antropologii fi lozofi cznej winny wystąpić dane stano-
wiące materiał empiryczny, opracowany zasadniczo w innym racjonalnym 
poznaniu niż poznanie nauk szczegółowych o człowieku, i winny być pod-
dane analizie takiej i w takim aspekcie, by ujawniła ostateczną strukturę 
człowieka oraz jej uwarunkowania.

7 Por. T. Czeżowski, O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach, Toruń 1948, s. 40-50.
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3. Ascjentystyczne koncepcje antropologii fi lozofi cznej   
 a empiryczne nauki szczegółowe o człowieku

Powiedziałem, że ascjentystyczne antropologie fi lozofi czne to takie, któ-
re budowane są na gruncie innej fi lozofi i niż ta, którą prezentowali scjen-
tyści. Tym, co je odróżnia od scjentystycznych antropologii fi lozofi cznych, 
jest autonomiczność samej fi lozofi i względem nauk szczegółowych. Wy-
różniono trzy rodzaje ascjentystycznych koncepcji antropologii fi lozofi cz-
nej: egzystencjalistyczne, apriorystyczne i aposteriorystyczne. Wszystkie 
są ściśle związane z trzema wielkimi nurtami fi lozofi i: egzystencjalizmem, 
aprioryzmem i aposterioryzmem. W każdym z nich inne są podstawy, inne 
racje, które ostatecznie rozstrzygają o autonomiczności fi lozofi i, a w kon-
sekwencji o autonomiczności występującej w nich antropologii fi lozofi cz-
nej. W tej części artykułu chciałem zwrócić uwagę na ten właśnie moment, 
ze szczególnym uwzględnieniem antropologii fi lozofi cznej występują-
cej w ramach aposteriorystycznej koncepcji fi lozofi i, tj. fi lozofi i klasycznej 
nurtu realistycznego. Krótki z konieczności opis tych rodzajów antropolo-
gii fi lozofi cznej, zgodnie z założonym zadaniem, dotyczył będzie aspektu 
ich wartości poznawczej w odczytaniu bytu ludzkiego. W prezentacji ogra-
niczę się jednak, ze znanych powodów, do przedstawienia koncepcji antro-
pologii fi lozofi cznej w wydaniu aposteriorystcznym. 

3.1. Filozofi a egzystencjalistyczna i apriorystyczna 
 a antropologia fi lozofi czna
Filozofi a egzystencjalistyczna swoim charakterem wyraźnie odrywa się 

od klasycznej fi lozofi i nurtu realistycznego, jak również od fi lozofi i reali-
zmu transcendentalnego, prezentowanego przez takich fi lozofów niemiec-
kich jak Kant, Fichte, Schelling, Hegel oraz Husserl. Nie jest ona reakcją na 
metafi zykę klasyczną, którą nazywa fi lozofi ą przedmiotu, lecz raczej bez-
pośrednią reakcją na kantowskie i pokantowskie próby ugruntowania me-
tafi zyki na nowej, podmiotowej perspektywie poznawczej. Wyrasta więc 
z tego samego co idealizm pnia fi lozofi i podmiotowych, stając się sama fi lo-
zofi ą podmiotu. Filozofi a egzystencjalistyczna jest fi lozofi ą podmiotu, jest 
wolna od nauk szczegółowych z tej racji, że rozważana z punktu widzenia 
funkcjonalnego sprowadza się do autorefl eksji. Przedmiotem tej refl eksji 
jest podmiot rozumiany jako „ja” jednostkowe, konkretne, jako „ja” będące 
wypadkową historyczną. Istnieją nawet podstawy, aby fi lozofi ę tę określać 
nie tyle poznaniem, ile działaniem, które polega na nadawaniu sensu temu, 

co jest transcendentne w stosunku do świadomości podmiotu. Nadawanie 
sensu temu, co jest (être en soi), jest wyjątkową i niepowtarzalną rolą świa-
domości w świecie bytów zamkniętych w sobie.

Filozofi a egzystencjalistyczna charakteryzuje się antropocentryzmem. 
Właściwie mówiąc, nie tyle mamy w niej do czynienia z antropologią jako 
odrębną, autonomiczną dyscypliną fi lozofi czną, ile raczej z fi lozofi ą an-
tropologiczną. Jest tak dlatego, że ludzkie istnienie, człowiek, podmiot, 
odpowiednio zinterpretowane, są nie tylko pierwotnym faktem i central-
nym przedmiotem fi lozofi i, ale całym jej właściwym tematem. Egzysten-
cja ludzka nie jest w niej brana jako przypadek (fragment) rzeczywistości, 
lecz jest perspektywą, w której widziany jest świat rzeczy. Człowiek w tej 
koncepcji fi lozofi i stanowi ostateczną ontyczną rację wyjaśniającą całą rze-
czywistość. Człowiek stanowi w tym ujęciu konkretną duchowo-cielesną 
substancję osobową, samoprzeżywającą siebie w swym przyporządkowa-
niu rzeczywistości transcendentnej. Owo przyporządkowanie podmiotu 
transcendentnemu światu, jego współistnienie ze światem sprawia, że jest 
on świadomością. Nie jest tak, by podmiot najpierw był w sobie, a potem 
istniał wespół ze światem poprzez kontaktowanie się z nim w aktach po-
znawczych czy wolitywnych, lecz „ja” jest całym sobą przyporządkowane 
światu. Tak rozumiany podmiot zwykło się określać terminem „podmio-
towość”. Podstawowy problem tej fi lozofi i widziałbym w pytaniu: „W jaki 
sposób to, co się ukazuje, może się ukazywać?”. Chodzi tu więc o wyjaśnie-
nie bytowania bytu. To zaś wyjaśnienie (zrozumienie) może się dokonać 
jedynie w bycie ludzkim. Antropologia fi lozofi czna w tej koncepcji fi lozo-
fi i to teoria autentycznej egzystencji ludzkiej. Bazuje ona na samodoświad-
czeniu, samozrozumieniu. Rezultaty empirycznych nauk szczegółowych 
o człowieku nie odgrywają tu żadnej roli poznawczej.

Świadomość ludzka jest nieredukowalną i podstawową sferą bytu ludz-
kiego, stanowi również punkt wyjścia fi lozofi i idealizmu transcendental-
nego. Jej kluczowym pytaniem, czyli problemem, jest uświadomienie sobie 
podmiotowych warunków możliwości zachodzenia koniecznego i zarazem 
ogólnego poznania. Tak postawiony problem nadał tej fi lozofi i charakter 
antropocentryczny i jednocześnie refl eksyjny. Niemniej jednak antropo-
centryzm tej fi lozofi i wygląda inaczej niż antropocentryzm fi lozofi i eg-
zystencjalistycznej. Podstawą uzasadniającą różnicę jest z jednej strony 
koncepcja świadomości, z drugiej zaś – natura podstawowego problemu 
fi lozofi cznego. Świadomość w fi lozofi i transcendentalnej to nie współist-
nienie podmiotu ze światem, lecz JA transcendentalne, jawiące się jako 
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ogólna prawidłowość świadomości ludzkiej, która występuje niezmiennie 
we wszystkich podmiotach poznawczych. I chociaż w fi lozofi i pokantow-
skiej idealizmu niemieckiego koncepcja ta uległa pewnym modyfi kacjom, 
to jednak nie tak dalece, aby sfera podmiotowo-świadomościowa nie sta-
nowiła ostatecznej ontycznej racji (zasady) poznawczej8. 

Filozofi a apriorystyczna typu transcendentalnego, czyli fi lozofi a idea-
lizmu niemieckiego, podobnie jak fi lozofi a egzystencjalistyczna jest fi lo-
zofi ą podmiotu, ale już nie podmiotu konkretnego, będącego wypadkową 
historyczną, lecz podmiotu transcendentalnego, czyli fi lozofi cznego. Dla-
tego też może być określona nazwą „fi lozofi i antropologicznej”. W fi lozofi i 
tej odpowiada się na podstawowe problemy, stosując analizę podmiotu po-
znającego, w konsekwencji tworzy się teorię tego podmiotu. Analiza ta ma 
charakter czysto aprioryczny w tym znaczeniu, że nie korzysta się w niej 
z rezultatów nauk szczegółowych ani też z poznania empirycznego zdro-
worozsądkowego. Najczęściej wykorzystuje się doświadczenie wewnętrz-
ne i myślenie stanowiące różne formy rozumowania.

Oceniając te dwa nurty poznania fi lozofi cznego z punktu widzenia war-
tości poznawczej występującej w niej wiedzy o człowieku, trzeba powie-
dzieć, że nie mogą one prowadzić do zbudowania pełnej teorii człowieka 
jako bytu, przedstawienia jego ontycznej struktury w jej relacji do innych 
bytów. To zaś jest konieczne do tego, aby wyjaśnić ostatecznie w aspek-
cie ontycznym całe ludzkie zachowania. Przeszkodą w urzeczywistnie-
niu takiego zadania w przypadku antropologii egzystencjalistycznych jest 
właściwe temu kierunkowi fi lozofi cznemu ograniczenie fi lozofowania do 
samego przeżywania i opisu treści świadomości. Nie można też zapominać 
o subiektywizmie teoriopoznawczym tego stylu myślenia. Główną prze-
szkodą z kolei w urzeczywistnianiu wspomnianego zadania w antropolo-
giach transcendentalnych jest właściwy im subiektywizm. 

3.2. Filozofi a aposteriorystyczna a antropologia fi lozofi czna
Na początku należy zaznaczyć, że zupełnie inaczej wygląda problem an-

tropologii w fi lozofi i budowanej aposteriorystycznie, zwanej fi lozofi ą kla-
syczną nurtu realistycznego. Antropologia fi lozofi czna występuje tu jako 
dająca się wydzielić dyscyplina fi lozofi czna, a z punktu widzenia metodo-
logicznego stanowi poznanie niezawodne, konieczne, dotyczące ostatecz-
nych racji bytowych szeroko pojętego zachowania się człowieka. Jako taka 
8 O filozofii egzystencjalistycznej, jej stosunku do antropologii filozoficznej, jak również do pokan-

towskiego idealizmu niemieckiego zob. A. Wawrzyniak, Metafizyka i człowiek, dz. cyt., s. 269-279.

określana jest nazwą „metafi zyka człowieka”. To, co ostatecznie rozstrzyga 
o specyfi czności tak rozumianej antropologii fi lozofi cznej w stosunku do 
wyżej wymienionych typów antropologii, scjentystycznych i ascjentystycz-
nych, stanowią: a) jej pole badań, b) aspekt, w jakim pole to poddane jest 
badaniu, oraz c) sposób badania.

Polem badania są zachowania się człowieka, na które składają się wszel-
kiego rodzaju działania, uzdolnienia twórcze, a także ich rezultaty. Wszyst-
ko to stanowi przedmiot antropologii w jej punkcie wyjścia. W ramach 
pola badań znajduje się także implikowana przez te „zachowania się” swo-
istość i osobliwość ich podmiotu. Pole badania, o którym mowa, jest spe-
cyfi czne dla tego rodzaju antropologii fi lozofi cznej i daje się oddzielić, jako 
jej przedmiot, od przedmiotów innych szczegółowych dyscyplin fi lozo-
fi cznych lub innych szczegółowych metafi zyk.

Aspekt, w jakim poddaje się analizie dane stanowiące przedmiot w punk-
cie wyjścia, stanowią ostateczne racje bytowe uniesprzeczniające strukturę 
bytu człowieka oraz jego egzystencjalnej pozycji. 

Sposób badania sprowadza się do analizy, którą określa się „analizą fi lo-
zofi czną”. Analiza ta jest operacją poznawczą wysoce złożoną. Wspomnę tyl-
ko o takich jej elementach strukturalnych jak: opis danych, stanowiących jej 
punkt wyjścia, przy udziale języka metafi zyki, oraz interpretacja, czyli wy-
jaśnianie, za pomocą rozumowania zwanego redukcją fi lozofi czną. W jed-
nym i drugim elemencie strukturalnym analizy fi lozofi cznej wykorzystane 
są określone rozstrzygnięcia z metafi zyki dotyczące bytu jako takiego. 

Jeśli tak wygląda struktura antropologii fi lozofi cznej, to powstaje pyta-
nie o rodzaj doświadczenia występującego w punkcie wyjścia tej dyscy-
pliny fi lozofi cznej. Chodzi o pytanie dotyczące charakteru doświadczenia, 
za pomocą którego ujęte są dane stanowiące bazę wyjściową antropolo-
gii fi lozofi cznej i za pomocą którego są opisane, zatem o metodologiczną 
charakterystykę tego, co jest dane do analizy fi lozofi cznej prowadzącej do 
odkrycia ostatecznych racji bytowych człowieka i jego działania9. Pytanie 
powyższe, czyli pytanie o rodzaj doświadczenia występującego w punkcie 
wyjścia antropologii fi lozofi cznej, ma sens o tyle, że w tej kwestii napotyka 
się dwie różne orientacje w ujęciu antropologii fi lozofi cznej: 

1) jedna, wedle której antropologia fi lozofi czna winna bazować na da-
nych doświadczenia naukowego, tj. na rezultatach nauk szczegółowych 
9 Na temat charakteru doświadczenia w punkcie wyjścia antropologii filozoficznej typu klasyczne-

go zob. A. Stępień, Wprowadzenie do metafizyki, dz. cyt., s. 137-140; M. A. Krąpiec, Ja człowiek, 
dz. cyt., s. 37-46; S. Kamiński, Antropologia filozoficzna a inne typy poznania, dz. cyt., s. 154-162.
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o człowieku, i poddawać je analizie fi lozofi cznej doszukującej się impliko-
wanych przez nie racji ontycznych; 

2) druga, wedle której antropologia fi lozofi czna typu klasycznego winna 
opierać się w punkcie wyjścia na danych doświadczenia potocznego, zdro-
worozsądkowego. Termin „poznanie zdroworozsądkowe” oznacza tu po-
znanie ateoretyczne, tj. uzyskane w bezpośrednim kontakcie poznawczym 
podmiotu poznającego z przedmiotem poznawanym. Stanowi ono rezul-
tat tak doświadczenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Racją zasadniczą 
stanowiska orientacji pierwszej jest postawa nieufności wobec poznania 
zdroworozsądkowego, wywołana jego naiwnością i bezkrytycznością. Ra-
cją orientacji drugiej jest natomiast postawa wobec poznania naukowego, 
w tym wypadku wobec poznania występującego w różnych rodzajach an-
tropologii naukowej, wywołana przeświadczeniem, że poznanie to, z racji 
swej natury, nie może być wykorzystywane w uprawianiu antropologii fi lo-
zofi cznej typu klasycznego. Sformułowanie: „z racji swej natury”, oznacza 
teoretyczność tego poznania, bliżej określając to ostatnie słowo, oznacza 
ono wiedzę powstałą w wyniku zupełnie innego aspektu badania niż to, ja-
kie jest w fi lozofi i klasycznej. 

W orientacji, wedle której antropologia fi lozofi czna winna bazować na 
doświadczeniu naukowym o człowieku, nie podejmuje się głębszych ana-
liz przedmiotu, jakim jest człowiek. Jak dobrze wiadomo, według tej orien-
tacji w punkcie wyjścia winno się umieszczać fakty naukowe, zaczerpnięte 
z nauk szczegółowych o człowieku. Fakty te są opisane w różnych języ-
kach, nie niezależnych od określonych teorii. Każda z empirycznych nauk 
o człowieku ma sobie właściwe fakty. Jest tak dlatego, że każda z wymie-
nionych teorii bada człowieka we właściwym sobie aspekcie i każda sta-
wia sobie inne zadania. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że nie 
można mówić o istnieniu faktów naukowych wspólnych, w różniących się 
między sobą przyrodniczych teoriach człowieka, czyli przyrodniczych an-
tropologiach. Nadto zauważyć trzeba, że mając na uwadze język, w jakim 
wyrażone są fakty empirycznych nauk o człowieku, trudno jest przeprowa-
dzać wyraźną granicę między terminami obserwacyjnymi a teoretyczny-
mi występującymi w danej nauce o człowieku. Jeśli tak jest – czemu nie ma 
powodu przeczyć – to powstaje pytanie, czy jest się w stanie w antropolo-
gicznych faktach naukowych odkryć czysto ontyczne racje, tłumaczące na-
stępnie te fakty, czy te odkryte racje – zwane w tej orientacji implikacjami 
ontycznymi – są faktycznie ontycznymi, czy raczej teoretycznymi hipote-

zami dotyczącymi człowieka10. Pytanie to jest rozwiązywane na niekorzyść 
szczegółowych nauk empirycznych o człowieku.

Przedstawiciele drugiej z wymienionych orientacji antropologii fi lo-
zofi cznej typu klasycznego, tj. wyrażający pogląd, że antropologia fi lozo-
fi czna winna bazować na danych doświadczenia zdroworozsądkowego, są 
świadomi tego, iż poznanie zdroworozsądkowe nie jest poznaniem dosko-
nałym. Zdają sobie sprawę, że język, w którym formułuje się i przekazu-
je wiedzę zdroworozsądkową, jest niedoskonały, a to ze względu na to, że 
terminy potocznej mowy bywają zwykle nieostre, tzn. klasa przedmiotów 
denotowana przez dany termin może nie być odgraniczona jednoznacznie 
i wyraźnie od klasy przedmiotów niebędących desygnatami terminu, oraz 
ze względu na to, że klasy te mogą w istocie zachodzić na siebie. Z tego 
względu i innych jeszcze, których tu nie wymieniam, zdania zwierające ta-
kie terminy nie określają dokładnie zależności między zdarzeniami.

Niedoskonałość języka potocznego nie przeszkadza jednak widzieć 
pewnych związków między wiedzą zdroworozsądkową a naukową. Wśród 
teoretyków nauki można bowiem znaleźć poglądy, wedle których nauka to 
„uporządkowana” lub „zorganizowana” wiedza zdroworozsądkowa, że na-
uki doskonalą potoczne koncepcje, ujawniając istnienie systematycznych 
związków między zdaniami zawierającymi wiedzę potoczną, i że poszu-
kując systematycznych rozwiązań (wyjaśnień), osłabiają nieokreśloność 
potocznego języka i przekształcają go. To ostatnie uzyskuje się najczęściej 
za pomocą metod liczenia i mierzenia, a więc obowiązujących w naukach 
empirycznych. Podkreśla się też, że ważną konsekwencją tego uściślania 
jest to, iż zdania stają się dostępne dokładniejszemu i bardziej krytyczne-
mu sprawdzaniu przez doświadczenie.

Zauważona genetyczna zależność między poznaniem ściśle nauko-
wym a poznaniem zdroworozsądkowym mimo „słabości” tego ostatnie-
go sprawia, że nie widać powodu, dla którego nie może ono – tj. poznanie 
zdroworozsądkowe – występować w punkcie wyjścia uprawiania antro-
pologii fi lozofi cznej i dlaczego trzeba byłoby je zastępować danymi empi-
rycznymi nauk o człowieku, czyli danymi naukowymi. Trzeba pamiętać, 
że wiedza zdroworozsądkowa o człowieku, umieszczona w punkcie wyj-
ścia antropologii fi lozofi cznej typu apriorystycznego, pełni funkcję jedynie 
materiału danego do zbadania. Materiał ten, zanim zostanie poddany ba-
daniu z punktu widzenia właściwego fi lozofi i klasycznej, poddany zosta-
je najpierw fi lozofi cznej analizie, na którą składają się metafi zyklany opis 
10 Por. S. Kamiński, Z metafilozofii człowieka, dz. cyt., s. 434-436.
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faktów zdroworozsądkowych i rozumowanie redukcyjne. Inaczej mówiąc, 
zdroworozsądkowe fakty dotyczące człowieka muszą zostać przeinterpre-
towane fi lozofi cznie i stać się faktami fi lozofi cznymi. Wyjaśniając te fakty 
przy udziale redukcji fi lozofi cznej, odnajduje się ich ostateczne ontycz-
ne racje. W dziedzinie antropologii fi lozofi cznej typu aposteriorycznego 
uzyskuje się wiedzę o człowieku taką, jakiej nie można uzyskać w żadnym 
z wymienionych wyżej typów antropologii, czy to naukowej, czy fi lozofi cz-
nej. Tylko wówczas, stosując taki zabieg poznawczy, można odkryć naj-
bardziej podstawowe, czyli ostateczne racje bytowe faktów fi lozofi cznie 
zinterpretowanych, dotyczących ludzkiej działalności. W ten sposób moż-
na zbudować wiedzę o człowieku, której tezy będą rezultatami wyjaśnia-
nia fenomenów ludzkich, o jego ontycznej strukturze, a co za tym idzie, 
wiedzę o pozycji egzystencjalnej człowieka wśród bytów innych katego-
rii. Można uzyskać wiedzę o człowieku, o najbardziej fundamentalnej jego 
strukturze, o relacjach, w jakich człowiek pozostaje względem innych by-
tów. Można dokonać wyjaśnienia takich dychotomii jak: człowiek – świat, 
wolność – konieczność, immanentność – transcendentność, dualizm – 
jedność duszy i ciała.
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Krótkie myli błdzce 
wokół teorii poznania

1. Teoria poznania jest tym działem fi lozofi i, który próbuje określić, 
czym jest fenomen poznawania świata przez człowieka. Rzecz jasna, sam 
termin „poznanie” domaga się dookreślenia. W jego zakres wchodzą akty 
poznawcze jako takie, czyli określone czynności dokonujące się w psychice, 
a zmierzające do osiągnięcia wiedzy na jakiś temat. Tutaj też rodzi się moż-
liwość traktowania poznania jako rezultatu przeprowadzonych uprzednio 
czynności. Jedno rozumienie różni się w zasadniczy sposób od drugiego, 
mimo iż są one do siebie ściśle odniesione. Podając tych kilka uwag, autor 
pragnie zaznaczyć, że chodzi mu raczej o pierwsze rozumienie terminu.

2. Każda próba dookreślenia poznania jest dokonywana w ramach okre-
ślonego systemu fi lozofi cznego, co pociąga za sobą poważne konsekwen-
cje. Inaczej będzie opisywał poznanie realista teoriopoznawczy, inaczej 
skrajny idealista subiektywny. Dla pierwszego będzie to czynność, w któ-
rej podmiot poznaje istniejący niezależnie od jego nastawień poznawczych 
przedmiot. Dla drugiego podmiot poznaje zaledwie stany własnej świado-
mości. Z drugiej jednak strony, podkreślam, proces poznawczy kształtuje 
system fi lozofi czny. To dlatego właśnie teoria poznania tkwi zawsze u pod-
staw funkcjonowania jakiejkolwiek fi lozofi i.

3. Pytanie, które staje przed nami, jawi się następująco: Czy da się od-
szukać taką defi nicję poznania, która mogłaby charakteryzować się najdalej 
posuniętą cechą uniwersalności? Innymi słowy, byłaby ona, przynajmniej 
w swoich podstawach, możliwa do zaakceptowania na gruncie różnych fi -
lozofi i. Biorąc pod uwagę najrozmaitsze zawikłania, w jakie popadła współ-
czesna myśl fi lozofi czna, poszukiwania takie są raczej skazane na porażkę. 
Mając świadomość takiego stanu rzeczy, spróbujmy wypowiedzieć, w na-
wiązaniu do postawionej kwestii, zaledwie tyle: poznanie to proces, któ-
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ry zachodzi między podmiotem poznającym a przedmiotem, który jest 
poznawany, w wyniku czego podmiot zyskuje jakąś wiedzę o danym mu 
przedmiocie. Kiedy mowa o wiedzy na temat przedmiotu, należy wspo-
mnieć o wyobrażeniu przedmiotu w umyśle, jak również całej sekwencji 
wiadomości mówiących, jaki jest przedmiot, jakie ma cechy i właściwości. 

4. Pozostawiając na boku przekonania o charakterze skrajnie subiek-
tywistycznym, warto zauważyć, że przedmiot dany w akcie poznawczym 
występuje jako ten, który stawia o p ó r  poznającemu podmiotowi. Jest on 
niezależny od świadomości poznającej, w myśl realizmu, bądź częściowo 
zależny, w myśl subiektywizmu umiarkowanego. Stawiając opór świado-
mości, udostępnia on zaledwie jakiś aspekt swojej struktury. Można po-
wiedzieć, że mamy tu do czynienia ze sferą t a j e m n i c z o ś c i  bytu, czy 
inaczej mówiąc, jego s a k r a l n o ś c i. Przedmiot nie jest dany bezkarnie, 
całościowo, nie jest bezwolnie wydany na łup aktów poznawczych. Mię-
dzy jednym a drugim elementem istnieje jakiś rodzaj napięcia, wzajem-
nego odniesienia, wzajemna próba przełamania ograniczeń. Podmiot jest 
niejako w stanie ekspansji, przedmiot w stanie obrony. Nawet jeśli opisa-
na sytuacja razi schematycznością, to czyż współczesne próby rozstania 
się z pojęciem przedmiotu, zastępowanie go terminami: ślad, rozplenie-
nie, metafora, nie są przejawem owej próby obrony niezależności ze strony 
przedmiotu? Może właśnie, wbrew postmodernistycznemu przekonaniu, 
iż jest to znak ułomności poznawczych podmiotu, jest to sygnał mocy, jaka 
tkwi w przedmiocie?

5. Pokonywanie oporu, co w innym języku można nazwać dochodze-
niem do wiedzy, wraz z upartą świadomością ograniczeń, które tkwią 
w podmiocie, może się dokonywać na różne sposoby. Wyszczególnijmy, 
spośród wielu możliwych, takie oto modele. Pierwszy wiąże się z próbą 
przełamania ograniczeń poprzez i n t u i c y j n e  wniknięcie w przedmiot, 
jego wewnętrzną strukturę, a dalej z a d o m o w i e n i e  się w jego struk-
turze. Chodzi tu o rodzaj kontemplacji, intelektualnego zatrzymania się 
w obliczu odsłoniętej częściowo tajemnicy. Powołując się na metaforyczne 
określenia zasłyszane przed laty podczas wykładów z epistemologii pro-
wadzonych przez profesora Lecha Witkowskiego na Uniwersytecie Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu, użyjmy tu określenia z a n u r z e n i e. Drugi 
model, nazwijmy go ł o w i e n i e m, będzie czerpaniem z przedmiotu tych 
informacji, jakie ten zechce ujawnić świadomości poznającej. Na podsta-
wie zyskanych tak informacji otrzymuje się wiedzę o przedmiocie, a jej 
zakres warunkowany jest dostępnością poznawczą rzeczy. Trzeci model, 

o ś w i e c e n i e, w oczywisty sposób nawiązujący do tradycji św. Augusty-
na, pozwala poznać przedmiot dzięki oświeceniu, które stało się udziałem 
poznającego podmiotu. Dzięki temu podmiot rozświetla przedmiot, czy-
niąc go bardziej dostępnym. Wreszcie czwarty model, określmy go jako 
k ł u s o w n i c z y, będzie rozbiciem wewnętrznej struktury przedmiotu, 
przełamaniem, nawet brutalnym, jego tajemniczości. Ekspansja podmio-
tu poznającego zakłada dominację nad przedmiotem, co prowadzi do aktu 
ograbienia czy obnażenia przedmiotu.

6. Zarysowane pokrótce modele stosunku poznawczego, jaki zachodzi 
między podmiotem a przedmiotem, nie roszczą sobie prawa do wyczer-
pania zagadnienia. Da się z pewnością znaleźć i inne, które uzupełnią ten 
schemat, bądź będą dla niego wyczerpującą alternatywą. Nie chodzi jed-
nak o poszukiwanie dopowiedzeń ani też o dogłębny wykład z teorii pozna-
nia. Otwiera się tu bowiem inna kwestia, kto wie, czy nie znacznie bardziej 
inspirująca. Jak mają się te modele do problemu poznania Absolutu? Nie 
ulega wątpliwości, że jest on też specyfi cznym obiektem poznania. Przez 
wieki człowiek próbował za pomocą rozumu ogarnąć poznawczo ten byt. 
Podkreślmy, że zachowany zostaje w swoich głównych zarysach schemat 
poznawczy. Jest podmiot, który czyni zabiegi poznawcze, angażujące sfe-
rę jego rozumu, jest przedmiot, o zdecydowanie odrębnym charakterze; 
przedmiot, który charakteryzuje się najdalej posuniętą niezależnością od 
świadomości poznającej, tajemniczością w pełnym tego słowa znaczeniu. 
Trzeba też jednak zauważyć, że schemat, o którym mowa, zostaje w zde-
cydowanej mierze nie tylko ubogacony, ale wręcz wprowadzony w nowe 
wymiary znaczeń. Podmiot nie jest tu już zaangażowany tylko rozumowo, 
w równym stopniu zaangażowane są wola i emocje. Można więc określić to 
jako zaangażowanie podmiotowe, w którym poznaje osoba, a nie tylko taki 
czy inny jej fragment. I nie chodzi tutaj o stwierdzenie, iż poznanie to ma 
charakter ściśle religijny. Można poznawać Absolut poza kontekstem reli-
gijnym, ale to poznanie będzie zawsze jakoś zaangażowane. Przekonanie, 
jakie wyraża autor tych słów, bierze się stąd, iż czynnikiem decydującym 
o wyjątkowości tegoż poznania jest nie co innego, ale sam przedmiot po-
znawany. Jego inność, specyfi ka, radykalna transcendencja zwielokrotniają 
wysiłki poznawcze. Tajemniczość pobudza i wyzwala nowe energie po-
znawcze. Czysto rozumowe poznanie Absolutu wiąże się z nieuchronnym 
sprowadzeniem go do kategorii jakiegoś superprzedmiotu, wraz z nada-
niem mu cech przedmiotowych. Uściślijmy: problem Absolutu jest prak-
tycznie tak stary jak fi lozofi a. Z pewnością też wielu zgodzi się, iż rozum 



104 Studia Redemptorystowskie 105Filozofia

może analizować taki rodzaj bytu. By więc uwzględnić ewentualne nieści-
słości, zastąpmy termin „Absolut” terminem „Istota Boska”. Pytanie brzmi 
więc następująco: Czy modele przedstawione powyżej mają zastosowanie 
do tak specyfi cznej akcji poznawczej, jaka zachodzi między podmiotowoś-
cią człowieka a Istotą Boską?

7. „Zanurzenie” nawiązuje do tradycji mistycznej, tak mocno zadomo-
wionej w tradycji chrześcijańskiej, choć oczywiście nie tylko tej. Mistyka to 
swoiste wejście w kontakt poznawczy z Istotą Boską. Jest Ona dana świado-
mości bezpośrednio, wprost, wywołując również doznania o charakterze 
emocjonalnym. Wstępem do takiego doznania jest specyfi czna gotowość 
do nawiązania relacji, określana mianem ascezy. Wiąże się to ze żmudną 
pracą nad sobą, która pozwala na oderwanie uwagi od rzeczy związanych 
ze światem materialnym. Dalej, czymś absolutnie niezbędnym jest sztuka 
kontemplacji, będąca próbą p r z y w o ł y w a n i a  Istoty Boskiej w formie 
oczyszczania świadomości z innych obecnych w niej wyobrażeń. Zauważ-
my, iż schemat ten jest także obecny w naszym codziennym z a n u r z a-
ni u  s i ę  w otaczający świat. Poznanie rzeczy to nieustanne odrywanie 
uwagi od tego, co nie jest tą właśnie rzeczą, to również sztuka kontempla-
cji, zaangażowania. Jednak kiedy mowa o poznaniu Istoty Boskiej, sytuacja 
ulega skomplikowaniu. Wniknięcie w otaczające nas przedmioty prowadzi 
do wiedzy; im żmudniejsza praca intelektu, tym trwalsze i pewniejsze efek-
ty. Kontemplacja Istoty Boskiej rodzi jednak nie tyle wiedzę, choć pewnie 
nie da się tego elementu całkowicie wykluczyć, ile poczucie współprzeży-
wania, wraz z zawieszeniem wszelkiej aktywności. Osoba zaangażowana 
poznawczo nie tworzy pojęć, nie odkrywa cech kontemplowanego obiek-
tu. Właściwie jest ona tylko obecna, zawieszona w trwaniu. Zanurzenie 
nie prowadzi do intersubiektywności, raczej samą subiektywność podkre-
śla i utrwala. 

8. Drugim w kolejności modelem poznawczym było ł o w i e n i e  tre-
ści z poznawanego przedmiotu. Odwracając kolejność, warto rozpatrzyć 
model określony mianem o ś w i e c e n i a, gdyż wydaje się korespondo-
wać z opisanym powyżej zagadnieniem mistyki. Poznanie przedmiotu 
dzięki światłu otrzymanemu przez podmiot od jakiegoś zewnętrznego ele-
mentu jest nawiązaniem, co podkreślono wyżej, do myśli św. Augustyna. 
Warunkiem poznania jest otrzymanie wewnętrznego oświecenia, udziela-
nego w momencie podjęcia wysiłków poznawczych. Co może to znaczyć 
dla analizowanej przez nas kwestii? Czy jest w nas jakiś zarodek, pierwot-
na iluminacja, wiodąca nas do poznawczego kontaktu z Istotą Boską? In-

telekt postawi pytanie, które w subtelny sposób przeanalizowali wielcy 
fi lozofowie. Czy umysł nasz ma w sobie ideę Istoty Boskiej, taką, która nie 
jest wytworem domniemywań czy przypuszczeń, lecz śladem jej realnej 
obecności? Analizy św. Anzelma są w tym względzie niedoścignionym 
wzorem precyzji. Wydaje się, że istnieje coś, co może spełnić wymagane 
kryteria: można to nazwać  g ł o d e m  m e t a f i z y c z n y m, tkwiącym 
w naturze człowieka. Bierze się on stąd, że techniczne próby wytłumacze-
nia świata zawsze okazywały się niewystarczające, wikłały się w antynomie 
i brak konsekwencji. Ogłaszana po wielokroć śmierć metafi zyki okazuje się 
wciąż nie mieć podstaw. Oczywiście, nie jest ona już tak jednorodna, jak 
miało to miejsce w ubiegłych wiekach. Obalana przez scjentystyczne nurty 
myśli, minimalistyczne teorie wiedzy, odżywała w geniuszu Leibniza, za-
wiłościach myśli Heideggera czy Lévinasa, wreszcie subtelnych analizach 
logicznych Wittgensteina. Powracała w zmienionej formie, jednak zawsze 
otwierała człowieka na świat ducha, a tym samym na wymiar wieczności 
i nieskończoności. Stąd bierze się chyba ciągła troska o to, by przedłużać 
własne nietrwałe istnienie w tym, co nie podlega korozji i przemijalności. 
Może więc rzeczywiście jest tak, że ów głód metafi zyczny jest nie do unice-
stwienia i stanowi zarodek poznania, światło, które każe wyruszać na dro-
gi poszukiwania łączności poznawczej podmiotu i Istoty Boskiej? Pozwala 
ona tym samym odczytać jakiś fragment prawdy o sobie, chociażby to, że 
nie jest nieczułym, obojętnym na nasze wysiłki poznawcze przedmiotem. 
Jest czymś dalece większym, zaangażowanym w życie i funkcjonowanie 
podmiotu.

9. Droga trzecia, która traktuje poznanie jako ingerencję podmiotu 
w strukturę tego, co jest poznawane, zwana jest wariantem „kłusowniczym”. 
Jest ona swoistą przeciwwagą dla poprzedniego modelu. Stosowana jest 
z niemałym powodzeniem w ramach nauk szczegółowych, takich jak cho-
ciażby fi zyka czy chemia. To tutaj mamy do czynienia z wnikaniem w co-
raz to nowe obszary rzeczywistości, gdzie łamie się ustalone zasady w myśl 
prawa do eksperymentu. Jednak w przypadku poznania Istoty Boskiej mo-
del ten raczej nie ma zastosowania. Poznawcze kłusownictwo dokonuje 
się zazwyczaj w obrębie nauk przyrodniczych, gdzie dominuje zmysłowy 
ogląd rzeczy, zaś środkiem do zyskania jest przyjęcie ściśle określonej me-
tody badawczej. Zauważyć też należy, że metoda ta może się pojawić w ob-
szarze więzi międzyludzkich, gdzie mamy do czynienia z nieuprawnionym 
wtargnięciem ja w sferę jakiegoś ty, które zostaje ogołocone ze świata włas-
nych tajemnic. Poznanie Istoty Boskiej wymyka się temu schematowi, nie 
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jest ona bowiem dana jako przedmiot podpadający pod ogląd zmysłów. 
Podobnie nie jest ona partnerem dla poznającego ja; nie jest po prostu ja-
kimś ty, z którym ja może się porównać. Istota Boska jest ostentacyjnie 
oporna na ekspansję poznawczą zmysłów.

10. „Łowienie” treści z przedmiotu to czwarty wariant modelu po-
znawczego. Jego skuteczność zależy od dwóch czynników: szerokości pola 
poznawczego podmiotu, która z kolei zależy od czynników w znacznej 
mierze subiektywnych (zdolności, zainteresowania, aktywność umysło-
wa), a z drugiej strony od czegoś, co nazwać można h o j n o ś c i ą  same-
go przedmiotu. Chodzi tu o to, iż sam przedmiot udostępnia podmiotowi 
fragment wewnętrznej struktury. Zauważyć trzeba, że przedmiot nie jest 
w tym modelu bezradny wobec ekspansji poznawczej podmiotu, jak ma 
się rzecz w przypadku wariantu kłusowniczego. Zachodzi zatem sytuacja, 
w której przedmiot staje się zdolny do suwerennego dialogu poznawcze-
go z podmiotem. Na poziomie poznania Istoty Boskiej, mówiąc o hojności, 
należy mieć na myśli pozostawione ślady i znaki, należące do świata, które 
miałyby zwiastować jej istnienie. Można odnieść wrażenie, że tradycja fi lo-
zofi czna, która podejmowała problematykę poznania Istoty Boskiej, opar-
ła się w znacznej mierze właśnie na próbach analizowania pozostawionych 
przez nią w naturze śladów obecności. Świat jawi się tutaj jako szyfr, za 
którym skryła się Istota Boska jako taka. Dla jednych śladem takim mogą 
być prawa rządzące światem, ustanowione ostatecznie przez instancję Bo-
ską, dla innych harmonia całości natury, zwiastująca perfekcję Twórcy, dla 
jeszcze innych analiza fenomenu własnej przemijalności, która prowadzi 
do szukania ocalenia w rzeczywistości trwałej i nieprzemijającej. Nie da 
się jednak ukryć, że i tutaj napotkać można istotny problem. Nasze my-
ślenie ma charakter pojęciowy i jest związane z używanym przez nas języ-
kiem. Język wypowiada pojęcia, a jednocześnie pomaga w ich tworzeniu. 
To sprawia, że myślenie jest zawsze myśleniem o czymś. Dla przykładu, gdy 
myślimy o tym oto stole, w umyśle pojawia się wyobrażenie stołu, myślo-
we przedstawienie wraz z przysługującą treścią. Jest ono przejęte ze zmy-
słowego kontaktu z przedmiotem zwanym stołem oraz języka, w którym 
podana została informacja, iż ten przedmiot jest właśnie stołem. Podobnie 
ma się rzecz z naszym myśleniem o wartościach. Nie sposób myśleć o do-
bru jako takim, raczej myśli się o nim poprzez czyn, który podpada pod 
kategorię dobra. Czyn zaś jest jakoś widziany, stanowi przedmiot oglądu, 
jest też jakoś nazwany i określony. Oczywiście nie chodzi tu o to, by po-
wiedzieć, iż postrzeganie stołu i postrzeganie dobra poprzez dobre czyny 

są tożsame, jednak ślad myślenia pojęciowego jest w jednym i drugim wy-
padku obecny. Jak ma się jednak rzecz w sytuacji, kiedy myślimy o Istocie 
Boskiej poprzez pozostawione przez nią szyfry? Szyfry te mają to do siebie, 
że zawierają jakąś część prawdy o ich autorze. Jednak gdy mówimy, iż istota 
ta jest, dla przykładu, wieczna, cecha ta jawi się jako przeciwieństwo bycia 
przemijającym. Będąc uwikłanym w czas, podmiot nie jest w stanie posta-
wić się poza czasem; wieczność będzie albo rozciągniętym w nieskończo-
ność trwaniem czasu, albo radykalnym jego zerwaniem. Wyjście pierwsze 
niczego nie tłumaczy, drugie jest paradoksalnym wyobrażeniem niemożli-
wego. A zatem poznanie Istoty Boskiej będzie uwikłane w poważne trud-
ności. Być może jest tak, że pole poznawcze podmiotu jest rażąco ubogie 
wobec hojności przedmiotu. Uparte nazywanie Istoty Boskiej jest perma-
nentnym ograbianiem jej z boskości. 

11. W historii myśli ludzkiej pojawiła się próba przezwyciężenia tej trud-
ności. Jest to specyfi czny wysiłek „łowienia” treści poznawczych poprzez 
negację, a wiąże się on z tradycją neoplatońską. Pisze Plotyn w Enneadach: 
„Więc jakim cudem my o Nim mówimy? Otóż głosimy o Nim coś, atoli nie 
Je samo i nie posiadamy wiedzy ani myśli o Nim. Więc jakim cudem o Nim 
głosimy, jeżeli Jego samego nie posiadamy? Otóż to wcale nie znaczy, że-
byśmy zupełnie nie posiadali, jeżeli nie posiadamy w taki sposób, żeby wie-
dzieć, lecz posiadamy Je w taki sposób, iż głosimy o Nim, Jego samego zaś 
nie głosimy. Mówimy mianowicie, czym nie jest, czym zaś jest, tego nie 
mówimy”1. Mamy zatem taką oto sytuację: wiemy, że jest Istota Boska, ale 
ze względu na nasze pojęciowe i językowe ubóstwo nie wiemy, czym ona 
jest. Konsekwencją jest odsunięcie tej Istoty poza horyzont poznawczy. 
Wszelkie kategorie, które moglibyśmy jej przypisać, poprzedzone są słów-
kiem nie, przy czym nie oznacza to, by jakaś własność była jej obca; raczej 
że nasze rozumienie tejże własności nie przystaje do pełni jej tajemnicy. 
Istota Boska, która zostawiła szyfry swej obecności, staje się w i e l k i m 
n i e z n a j o m y m, kimś, kto w nieskończenie doskonały sposób przewyż-
sza nasze zdolności poznawcze. Nie można nie zauważyć, jak dramatycz-
nie pogłębia się przepaść między skończonym, nietrwałym, ograniczonym 
co do możliwości poznawczych podmiotem a niemożliwym do ogarnięcia 
„przedmiotem” – Istotą Boską. Zatem ten, który w punkcie wyjścia miał się 
wykazywać h o j n o ś c i ą, poprzez podjęte próby ł o w i e n i a  treści po-
znawczych okazał się coraz bardziej enigmatyczny. Używając obrazowe-

1 Plotyn, Enneada V.III.14, w: D. Dembińska-Siury, Plotyn, Warszawa 1995, s. 79.
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go języka, powiedzieć można, iż ten, który zaprosił do trudu poznawania, 
kwituje czynione wysiłki szyderczym śmiechem.

12. Nie ulega wątpliwości, że każdy z wymienionych wariantów po-
znawczych – zanurzenie, łowienie, oświecenie i kłusownictwo – stanowi 
ciekawy przyczynek do rozważań na temat poznania Istoty Boskiej, wart 
znacznie szerszego omówienia. Każdy jednak niesie ze sobą istotne trud-
ności, czasem niełatwe do pokonania. Jednak sam problem jako taki sta-
nowi od wieków centrum funkcjonowania fi lozofi i. Nie chodzi więc o to, 
by tak doniosły problem jednoznacznie rozstrzygnąć, by podać skutecz-
ny przepis na poznanie Istoty Boskiej. Może raczej podjęte tutaj próby 
będą jeszcze jednym nikłym promykiem skierowanym w głąb tajemni-
cy tajemnic. 

Ostateczną konkluzją wynikającą z tych rozważań niech będzie nie-
śmiałe wskazanie na drogę o ś w i e c e n i a  podmiotu, zainspirowania go 
do tego, by mimo trudności nie rezygnował. To, że wciąż usiłujemy tak 
czynić, zda się dostatecznym powodem, by sądzić, że nie jest to tylko wy-
siłek schizofreników.
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Dialektyka zbawienia: midzy darem 
przymierza a jego odrzuceniem.

Aspekt moralny

Wstęp

Podstawową kategorią określającą w Starym Testamencie stosunek 
Boga do człowieka jest przymierze. Wyraża ono głęboką relację, jaką Bóg 
nawiązał z ludem wybranym, Izraelem. Przymierze, będące darem Boga, 
odwołuje się do odpowiedzialności człowieka, która polega na zachowy-
waniu przykazań wyrażających wolę Bożą.

Dialektyka przymierza charakteryzująca naród wybrany Izraela wyraża-
ła się w korelacji między nieskończonym darem Boga a ograniczoną odpo-
wiedzialnością człowieka. Konsekwencją odrzucenia dynamicznej relacji 
z Bogiem stworzycielem i przymierza jest zaprzeczenie powołania czło-
wieka, które określa jego istnienie. Echem odrzucenia przymierza jest hi-
storia pierwszego grzechu, który jawi się jako pierwowzór obecnej sytuacji 
zła (Rdz 3, 1-24), powodując zerwanie relacji z Bogiem i utratę zbawienia.

W Starym Testamencie nie ma szczególnego określenia porównywalne-
go do naszego pojęcia grzechu1. Wszystkie określenia użyte do jego wyra-
żenia zostały zapożyczone z powszechnie stosowanej terminologii, dlatego 
grzech jest defi niowany w księgach Starego Testamentu za pomocą róż-
nych nazw, ukazując swoją prawdziwą naturę. Różnorodne nazwy użyte na 
określenie grzechu nie wyrażają jego abstrakcyjnej koncepcji jako wyniku 
apriorycznej refl eksji, ale ukazują sytuacje konkretne, w których naród wy-
brany doświadczał swej rzeczywistości w ramach przymierza. W określe-
niu natury grzechu, obok aspektu religijnego, podkreślany jest także aspekt 

1 J. L. McKenzie, Peccato, w: Dizionario Biblico, red. B. Maggioni, Assisi 1973, s. 713; G. von Rad, Teo-
logia dell’Antico Testamento, t. I, Brescia 1972, s. 301-312.
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odpowiedzialności osobistej i współodpowiedzialności za grzech, następ-
nie przechodzi się do rozumienia go jako występku przeciwko świętości 
i sprawiedliwości Bożej, aby z czasem pójść w kierunku odpowiedzialno-
ści moralnej.

1. Przymierze darem miłości

U korzeni przymierza znajduje się pełna troski i zapobiegliwości wola 
Boga, który prowadzi człowieka do zbawienia w sposób całkowicie dar-
mowy, ustanawiając z nim relację bliskości i wspólnotowości2. Taka relacja 
powoduje ciągłe napięcia, ponieważ miłość przymierza nie kończy się na 
zachowywaniu przykazań, mimo że ich potrzebuje, aby móc się wyrazić. 
U podstaw przymierza leży wzajemność między jego stronami. Pierwszo-
planowe miejsce zajmuje Bóg, a aktywność człowieka jest rozumiana prze-
de wszystkim jak dawanie odpowiedzi na Jego wymogi.

Bardzo ważną wskazówką dla właściwego zrozumienia terminu „przy-
mierze” jest sposób jego tłumaczenia z języka hebrajskiego na grecki. 
W większości przypadków przetłumaczono słowo berît za pomocą wyra-
żenia διαθήκη, a nie poprzez σπονδή o συνθήκη, które w języku greckim 
jest równoznaczne z paktem. Wychodząc od teologicznego rozumienia 
tekstu, dochodzi się do przekonania, że nie chodzi tylko o syn-theke, czyli 
wzajemne dobre relacje, ale o dia-theke, czyli dyspozycyjność, w której nie 
tylko dwie równorzędne wole chcą zawrzeć zgodę, ale chodzi tutaj o dobrą 
wolę Boga, który chce ustanowić pewien porządek.

Przymierze w Piśmie Świętym nie ma charakteru proporcjonalnej re-
lacji między dwoma partnerami, którzy ustanawiają między sobą relację 
kontraktową, parytetową z zapisem wzajemnych zobowiązań i sankcji3. 
Idea relacji, w których partnerzy stawiają się na tym samym poziomie, nie 
jest kompatybilna z bibijnym obrazem Boga w Starym Testamencie. Pismo 

2 Przymierze zawarte między Bogiem a Izraelem ma charater miłości oblubieńczej, o czym piszą pro-
rocy (Ez 16; Oz 1–3). Zawarcie przymierza jawi się jako historia miłości między Bogiem a narodem 
wybranym. Zob. S. Bastianel, L. di Pinto, Biblijne podstawy etyki, Kraków 1994, s. 21-23, 114-115; 
L. Melina, J. Noriega, J. J. Pérez-Soba, Camminare nella luce dell’amore. I fondamenti della morale cri-
stiana, Siena 2008, s. 9-10. Zob. Bibbia e morale. Radici bibliche dell’agire cristiano, Pontificia Com-
missione Biblica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008, s. 25-70.

3 Rzeczywistość przymierza jest przekazywana w sposób komunikatywny z podkreśleniem bliskości 
Boga do człowieka. Opis wydarzenia zawarcia przymierza odzwierciedla ówczesną tradycję zawie-
rania przymierza między podmiotami świeckimi. Struktura przymierza Boga z Izraelem przypomi-
na traktaty zawierane przez Hettytów i Asyryjczyków, w których władca nadawał prawa poddanym, 
z tym, że wychodzi poza strukturę relacji władca – poddany: król Bóg nie tylko nie otrzymywał od 
człowieka nic w zamian, ale jeszcze obdarzył go darem Prawa.

Święte zakłada, że człowiek sam z siebie nie jest w stanie ustanowić relacji 
z Bogiem, a tym bardziej obdarzyć Go czymkolwiek, aby w zamian otrzy-
mać coś od Niego, czy też narzucić Mu zobowiązania wynikające z działań 
podjętych przez siebie. Człowiek może wejść w związek z Bogiem jedy-
nie dzięki Jego przyzwoleniu. Zawsze chodzi o związek nieproporcjonalny, 
biorąc pod uwagę to, że w relacji ze stworzeniem pozostanie On całkowicie 
wolny. Przymierze nie jest kontraktem, który obowiązuje na zasadzie wza-
jemności, ale jest darem twórczej miłości Boga.

Myśl starożytna była świadoma, że relacja między Bogiem a człowie-
kiem nie mogła mieć równorzędnej odpowiedniości. W zgodzie z logiką 
myśli metafi zycznej fi lozofi i greckiej wyciągano wniosek, że Bóg niezmien-
ny nie mógł nawiązać relacji zmiennych, które są cechą charakterystyczną 
człowieka jako istoty zmiennej. Mówiąc o związku Boga z człowiekiem, 
można było mówić tylko o skierowaniu się człowieka do Boga bez oczeki-
wania na wzajemność: człowiek jest zależny od Boga, ale nie Bóg od czło-
wieka. Wieczność domaga się niezmienności, a niezmienność wyklucza 
relacje, które mają miejsce w czasie i odnoszą się do innych.

Idea jednostronności przymierza odpowiada koncepcji wielkości i wszech-
władzy Boga. Władcy starożytnego Bliskiego Wschodu działali jedynie na za-
sadzie jednostronności i nikt nie mógł postawić się na tym samym poziomie. 
Taki właśnie nieproporcjonalny schemat został z czasem odrzucony przez 
Biblię. W ten sposób obraz Boga zaczął być ukazywany w całkowicie no-
wym świetle. Bóg od samego początku wziął na siebie zobowiązanie, dzię-
ki któremu rozwija się coś w rodzaju partnerstwa. Należy także zaznaczyć, 
że o jedynym Bogu mówiono, posługując się dwoma określeniami relatyw-
nymi: stworzenie i objawienie. Bóg Stwórca i Objawiciel jest w relacji, która 
należy do Jego istoty. Mówiąc o człowieku, że jest obrazem Boga, zakła-
da się, że zawiera on w sobie świat relacji, poprzez które szuka ostatecznej 
relacji będącej podstawą jego istnienia, czyli relacji z Bogiem. Przymierze 
jest zatem odpowiedzią człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo 
Boże. 

Stary Testament podkreśla w szczególny sposób dwa przymierza: z Ab-
ramem i z Mojżeszem.

Podstawowe przymierze, zawarte z Abramem (Rdz 15 i 17) jest zobo-
wiązujące nie tylko dla Boga, ale także dla Abrama i jego pokolenia. Ma ono 
charakter powszechny i ma na uwadze tych wszystkich, którzy zostaną po-
wierzeni Abramowi jako potomstwo. Przymierze z Abramem łączy w so-
bie elementy uniwersalizmu i wolnego daru. Obietnica dana Abramowi od 
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samego początku gwarantuje wewnętrzną ciągłość historii zbawienia, po-
cząwszy od ojców Izraela, poprzez Chrystusa i Kościół Żydów i pogan.

Natomiast przymierze synajskie zawarte przez Boga z Mojżeszem 
(Wj 19, 1-8.24) zawiera spisane przykazania Boże, które lud Izraela zo-
bowiązał się zachowywać. Przymierze na górze Synaj zostało zbudowa-
ne na słowie Bożym danym ludowi wybranemu, który powinien je uczynić 
swoim. W przymierzu zawartym z Mojżeszem akcent został położony na 
wymogach słowa Bożego, które zobowiązuje się uczynić z Izraela swoją 
własność osobistą, królestwo otwarte na cały świat, nawet mimo tego, że 
obietnica jest warunkowana postawą słuchania i przylgnięcia do Boga. Jest 
ona ściśle związana z Izraelem i daje mu porządek prawny i kultyczny, któ-
ry jako taki nie może być tak po prostu rozszerzony na jakikolwiek lud. 
Porządek prawny dany Izraelowi był obowiązujący. Sam fakt respektowa-
nia Prawa był integralną częścią istoty bytu Izraela, ponieważ prawo nie 
było ciężarem, który został nałożony, ale miało charakter dobrodziejstwa. 
W rzeczywistości łaską było poznanie woli Bożej, która pozwalała na po-
znanie samych siebie i zrozumienie sensu świata. Dla Izraela Prawo było 
manifestacją prawdy i poznaniem prawdziwego oblicza Boga, a co za tym 
idzie, możliwością uczciwego życia.

Przymierze z Abramem jest uważane za podstawowe i zawsze waż-
ne, podczas gdy późniejsze przemierze z Mojżeszem (Rz 5, 20; Gal 3, 17), 
nie pozbawiając tego pierwszego wartości, reprezentuje okres przejściowy 
w zbawczym planie Boga. Przymierze jako zobowiązanie prawne tworzy 
pakt wasalny, a przymierze obietnicy reprezentuje dar królewski. Rozróż-
nienie między przymierzami prowadzi do jedności historii zbawienia peł-
nej napięć, w której w różnych okresach realizuje się to samo przymierze.

Zawarcie przymierza, czyli ustanowienie związku prawnego, ułatwia 
wejście do innego ludu, jak również wprowadzenie partnera do własnego 
ludu. Rytuał krwi przy zawieraniu przymierza synajskiego oznacza, że Bóg 
uczynił z ludem wybranym podczas marszu przez pustynię to samo, co 
oni robili do tej pory między sobą w różnych grupach narodowych; wszedł 
z ludźmi w tajemnicze pokrewieństwo krwi, tak że On należał do nich, 
a oni do Niego. Krew w kulturze izraelskiej symbolizowała życie i zara-
zem była znakiem jedności, która łączyła Boga i lud, wyrażając pokrewień-
stwo między stronami. Związek, który się tworzył, miał nie tylko charakter 
zwykłej komunikacji, ale łączył strony w szczególny sposób. W tym kon-
tekście rytuał krwi nie był aktem magicznym, ale uzyskiwał swoją wartość 
w perspektywie proklamacji słowa Bożego. Pokrewieństwo, które zrodziło 

się między Bogiem a człowiekiem, charakteryzuje nową jakość relacji i wy-
raża się w praktykowaniu słowa zawartego w księdze przymierza. Poprzez 
przyswojenie tego słowa rodzi się pokrewieństwo reprezentowane w rytu-
ale krwi.

Należy podkreślić historię zawarcia przymierza z Abramem, w której 
patriarcha, według zwyczaju wschodniego, dzielił na dwie części zwierzę-
ta przeznaczone na ofi arę i partnerzy przymierza zwyczajowo przecho-
dzili pośrodku podzielonych zwierząt ofi arnych. Rytuał ten miał charakter 
przysięgi złorzeczenia: jeżeli złamię przymierze, niech stanie się ze mną 
to, co z rozpołowionymi zwierzętami ofi arnymi. Bóg potwierdza przymie-
rze, gwarantując wierność poprzez ewidentny symbol śmierci w razie nie-
zachowania go, przedstawiony w obrazie rozpołowionych zwierząt. Bóg 
nie może ukarać samego siebie, ani umrzeć, zatem obraz ten odnosi się 
do drugiej strony przymierza – człowieka. Bóg jest gwarantem nieznisz-
czalności przymierza i oddaje się całkowicie człowiekowi (Rdz 15, 1-21). 
Częścią istoty Boga jest miłość do stworzenia i z tej istoty wypływa do-
browolność związania się z człowiekiem. To właśnie z bezwarunkowego 
charakteru działania Boga rodzi się prawdziwa dwustronność: testament 
Bożego przymierza. Związek, jakim Bóg wiąże się z człowiekiem, rozwinął 
się do tego stopnia, że przyjął On naturę ludzką w osobie Jezusa Chrystu-
sa, realizując w ten sposób pierwotny zamiar aktu stworzenia człowieka na 
„obraz i podobieństwo do Boga”.

2. Odrzucenie daru przymierza – grzech

Człowiek ma możliwość odrzucenia działania Boga, co jest równoznacz-
ne z zerwaniem przymierza, o czym mówią liczne teksty starotestamento-
we4, nazywając je grzechem5. Prorocy Ozeasz, Jeremiasz, Izajasz i Ezechiel 
ukazują grzech za pomocą symboliki zerwania związku małżeńskiego po-
przez akt cudzołóstwa czy niewierności małżeńskiej (Oz 1–3; Jr 2, 2.23; 
3, 1-5.19-25: 4, 1-4; 9, 1; 11, 10; Ez 16, 59; Iz 24, 5; 48, 8; 54, 6; 62, 4-5). 
Zerwanie przymierza nie było postrzegane jako fakt wyizolowany, ale jako 
4 L. Melina, J. Noriega, J. J. Pérez-Soba, Camminare nella luce dell’Amore, dz. cyt., s. 437: „Trudno by-

łoby się zbliżyć do Objawienia zawartego w Piśmie Świętym bez zderzenia się z grzechem, który 
odgrywa w nim ważną rolę. (…). Znaczącym momentem tego etapu zbawienia jest ustanowienie 
Przymierza Boga z Izraelem. Cała terminologia grzechu zawarta w Piśmie Świętym i wszystkie jej 
podstawowe wyrażenia odnoszą się do Przymierza i do jego warunków, jako szczególnej formy od-
powiedzi na Boże powołanie”; tłum. własne – G.W. Por. S. Lyonnet, Péchê, w: Vocabulaire de théo-
logie biblique, red. X. Léon-Dufour, Paris 1970, s. 932.

5 R. Koch, Il peccato nel Vecchio Testamento. La rottura dell’alleanza, Roma 1973, s. 11-14.
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oddalenie się od jedynego Boga, zdolnego nadać sens życiu człowieka6. Tym 
samym historia Izraela zmieniła się w zasadę interpretacji przymierza i pro-
gresywnego działania Boga. Grzech był rozumiany jako szczególna odpo-
wiedź na historiozbawcze wezwanie Boga. Można powiedzieć, że grzech był 
rozumiany na tyle, na ile był widziany w świetle objawienia historii zbawie-
nia. Koncepcja ta została wyrażona bardzo jasno w Katechizmie Kościoła 
Katolickiego7: „Rzeczywistość grzechu, a w szczególności grzechu pierwo-
rodnego, może być zrozumiana tylko w świetle Objawienia Bożego. (…). 
Jedynie znając plan Boga odnoszący się do człowieka, rozumie się, że grzech 
jest nadużyciem wolności, którą Bóg daje stworzonym osobom ludzkim po 
to, aby mogły Go kochać i miłować się wzajemnie”. Człowiek ma świado-
mość własnego grzechu na tyle, na ile Bóg mu się objawił8.

Grzech, którego Izrael doświadczył od samego początku istnienia, dał się 
również poznać na poziomie językowym. W Starym Testamencie grzech jest 
opisywany przy użyciu wyrażeń, które odnoszą się do konkretnych sytuacji
wziętych z życia9. Autorzy biblijni posługiwali się zwłaszcza trzema termi-
nami: péša‘, hattā’t, ‘āwôn, które wyrażają, każde z osobna i na swój spo-
sób, ideę zerwania relacji z Bogiem. Powyższe trzy wyrażenia, znalazłszy się 
razem w tym samym kontekście, wyrażają całkowitość grzechu (Wj 34, 7; 
Hi 13, 23; Ps 32, 1-2; Iz 43, 24-25: 64, 4-8; Ez 21, 29; Mi 7, 18-20).

Najczęściej używanym słowem na oznaczenie grzechu w teologii Stare-
go Testamentu jest péša‘, w którym jest obecna idea krzywdy wyrządzonej 
komuś lub też naruszenie czyichś praw. Przeważa w nim aspekt wolitywny, 
to znaczy dobrowolna wola w popełnianiu grzechu. Ten sam termin wyra-
ża także sprzeciw przeciwko władzy politycznej (1 Krl 12, 19; 2 Krl 8, 20) 
i przeciwko przykazaniom Bożym (Iz 1, 2; Jr 2, 29; Ez 2, 3; Am 4, 4; Oz 7, 13; 
Prz 28, 2; 29, 22). Mimo że czasami przeważa w nim odcień polityczny 
(Oz 8, 1), to jednak jego pierwszorzędne znaczenie podkreśla konfl ikt mię-
dzy osobami, który przechodzi w akt nienawiści wobec Boga (Wj 20, 5; 
Pwt 5, 9). Jest on typowym słowem teologii prorockiej stosowanym dla wy-

6 W. Eichrodt, Theologie des Alten Testaments, t. II: Gott und Welt, Stuttgart / Göttingen 1964; P. Ri-
coeur, Finitudine e colpa, Bologna 1970; P. Schoonenberg, La potenza del peccato, Brescia 1970.

7 Katechizm Kościoła Katolickiego (1992), n. 367.
8 E. Neubacher, Sünde I. religionswissenschaftlich, w: Lexicon für teologie und Kirche, red. W. Kasper 

i in., t. IX, Freiburg / Basel / Rom / Wien 2006, kol. 1117-1118.
9 E. Jenni, C. Westermann, Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, t. I-II, München / Zu-

rich 1971; A. Bonora, Lo scandalo del peccato nell’Antico Testamento, „Credere oggi” 7 (1987), s. 14-26; 
D. Mongillo, Peccato, w: Dizionario Enciclopedico di Teologia Morale, red. L. Rossi, A. Valsecchi, Edi-
zioni Paoline, Cinisello Balsamo (Mi)1987, s. 733-741; S. Virgulin, Peccato, w: Nuovo Dizionario di Teo-
logia Biblica, red. P. Rossano, G. Ravasi, A. Girlanda, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (Mi) 1988, 
s. 1122-1140; D. Lafranconi, Peccato, w: Nuovo Dizionario di Teologia Morale, red. F. Compagnoni, 
G. Piana, S. Privitera, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (Mi) 1990, s. 895-914.

rażenia buntu pojedynczej osoby lub całego narodu wobec Boga (Iz 43, 27; 
Jr 2, 29; 3, 13; Ez 18, 31; 20, 38; Oz 7, 13; 8, 1). 

Wyrażenie hattā’t dosłownie znaczy tyle, co pomylić przeciwnika lub 
cel (Sdz 20, 16). Oznacza także niewierność lub zerwanie przymierza 
(Ps 51, 6). Jego pierwotne rozumienie (Prz 8, 36; Ps 25, 8; 109, 7) rozwinę-
ło się w kierunku religijnym i moralnym, aby z czasem nabrać charakteru 
braku osobowego wobec Boga (Wj 9, 27; 1 Sm 2, 25; 2 Sm 12, 13; Ps 51, 6). 
Ciężar tego grzechu uderza w pierwszym rzędzie grzesznika, gdyż prze-
szkadza mu osiągnąć pełnię jego istnienia (Rdz 20, 6; Wj 9, 27; 10, 16-17; 
Joz 7, 20; 1 Sm 2, 25; 7, 6; 15, 24.30; 2 Sm 12, 13; 24, 10.17). Grzesznik se-
paruje się od Boga, krusząc więzy, które go z Nim łączyły, i powodując tym 
samym Jego gniew (Hi 13, 23-24). 

Termin ‘āwôn oznacza przewrotność i jest wyrazem przestępstwa oraz 
zejścia ze słusznej drogi (Ps 31, 11; 51, 7; Mi 7, 19; Iz 65, 79). Przewrotność 
jest wynikiem grzesznych czynów, ale ich nie powoduje (Ps 32, 5; Jr 33, 8). 
Winny jest niejako stłamszony przez własne działania (Rdz 4, 13; Ps 38, 5; 
Iz 1, 4; 5, 18; Ps 40, 13), jest nimi przesiąknięty i nie może się od nich ode-
rwać (Jr 17, 1). Wyrażenie to podkreśla aspekt moralny grzechu, odnosząc 
się do stadium wewnętrznej winy danej osoby (Wj 20, 5; 28, 43; Kpł 5, 1; 
7, 18; 17, 16).

Powyższe trzy kluczowe wyrażenia teologii grzechu w Starym Te-
stamencie znajdują się razem w opowiadaniu o przymierzu synajskim: 
„Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Jahwe, Jahwe, Bóg miłosier-
ny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę 
w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, 
lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość 
ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia». I na-
tychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: «Jeśli 
darzysz mnie życzliwością, Panie, [to proszę], niech pójdzie Pan w pośród 
nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze 
i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem»” (Wj 34, 6-9). Wobec 
tego rodzaju grzechu zakłada się, że człowiek działał w obliczu pełnej wol-
ności, tej samej, która została mu pozostawiona przy wyborze i akceptacji 
zaproponowanego przymierza z możliwością wybrania zła: „Patrz! Kładę 
dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci 
miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polece-
nia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci bło-
gosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie 
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usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im 
– oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na 
ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko 
wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogo-
sławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze 
potomstwo” (Pwt 30, 15-19).

1.1.  Pierwszy grzech
Pierwszy człowiek, doskonałe dzieło Bożego stworzenia, jest w pełni 

świadomy swojej łączności z Nim i wyższości nad zwierzętami (Rdz 2, 20).
Jako „obraz Boga” jest Jego partnerem i ma zdolność słuchania Jego sło-
wa, jak również wejścia z Nim we wspólnotę10. Stworzyciel wyposażył go 
w możliwość wyboru między posłuszeństwem i respektem względem stwo-
rzonego przez Niego porządku a nieposłuszeństwem ze wszystkimi z tym 
związanymi konsekwencjami utraty uprawnień, jakie miał do tej pory, 
wśród nich nieśmiertelności. „Drzewo poznania dobra i zła” (Rdz 2, 17)
jest symbolem granic pomiędzy tym, co dobre, a tym, co złe.

Pierwszy grzech człowieka polegał na niezrozumieniu swojej zależno-
ści jako stworzenia, jak również na przekonaniu o swej całkowitej autono-
mii w stosunku do Stworzyciela, możliwości decydowania na własną rekę 
o tym, co jest dobre, a co złe (Rdz 3, 1-19)11. Przekonanie o własnej pełnej 
autonomii moralnej powoduje niezrozumienie i zerwanie relacji z Bogiem, 
którą On sam, z własnej inicjatywy nawiązał z człowiekiem. Z dążenia do 
pełnej autonomi człowieka chcącego stać się rywalem Boga wypływa jego 
głęboka dezorientacja w relacjach z autentycznymi źródłami życia (Rdz 3, 
22-24), śmiercią, cierpieniem fi zycznym i moralnym.

Pierwszy grzech jest podstawową przyczyną i paradygmatem wszyst-
kich innych grzechów, a w konsekwencji katastrofy ludzkości i całego świa-
ta (Rdz 2, 17; 3, 1-24). Znalazłszy swoje miejsce w historii, rozszerza się 
z mocą nie do opanowania, pochłaniając po drodze wszystko, co napoty-
ka. Ten pierwotny bunt dał początek nowej sytuacji degradacji i dekadencji 
całego rodzaju ludzkiego (GS 13). Z pierwszym grzechem ludzkość weszła 
na tragiczną drogę przemocy, zabójstwa, zazdrości, ucisku i nieporządku 
w sferze seksualnej (Rdz 4–11). Pierwszy grzech spowodował pęknięcie 
moralne wewnątrz pierwszej pary ludzkiej. Następnie Kain dopuszcza się 
zabójstwa Abla (Rdz 4, 8). Potem w życiu Lameka ma miejsce praktyka 
10 H. Conzelmann, Teologia del Nuovo Testamento, Brescia 1972, s. 235-246.
11 A. M. Dubarle, Il peccato originale. Prospettive teologiche, Bologna 1984.

zemsty (Rdz 4, 23-24). Po potopie korzenie zła będą trwać dalej i zama-
nifestują się we wzmożony sposób u Chama, który gardził swoim ojcem 
(Rdz 9, 22). W końcu dochodzi do próby dotknięcia nieba przez budowę 
wieży Babel (Rdz 11, 4). Deprawacja moralna ludzkości, która miała miej-
sce przed potopem (Rdz 6, 5.12), jest dowodem na to, do czego może do-
prowadzić brak równowagi moralnej, wynikającej z pierwszego grzechu.

1.2.  Grzech przeciwko Bogu świętemu i sprawiedliwemu
W Starym Testamencie znana jest idea rozumienia grzechu w kon-

tekście relacji do Boga Izraela, który dał się poznać poprzez wydarzenia 
historyczne, zapraszając do naśladowania Go i uświęcenia moralnego, po-
nieważ jest On Bogiem świętym: „(…) Bądźcie świętymi, bo Ja, Jahwe, wasz 
Bóg, jestem święty” (Kpł 19, 2). To określenie ma charakter ontologiczny 
i jest w nim zawarte zaproszenie, aby lud partycypował w Bożej świętości 
(Wj 19, 6; 22, 30). Pierwotne powołanie człowieka wynikające z porządku 
stworzenia i zbawienia to uczestniczenie w Jego naturze. W rzeczywistości 
„Bóg (…) chcąc otworzyć drogę zbawienia ponadnaturalnego, od samego 
początku ukazał się swoim pierworodnym” (DV 3). W ten sposób zosta-
ła nawiązana jakościowa relacja ontologiczna, która przybrała stały cha-
rakter w objawieniu i domaga się konkretnej odpowiedzi ze strony ludu, 
który On wyprowadził z niewoli egipskiej i babilońskiej. Pierwszym grze-
chem człowieka jest odrzucenie tej nadzwyczajnej sytuacji łaski. Poprzez 
fałszywe rozumienie autonomii wynikające z grzechu człowiek nie tylko 
nie osiąga pełni istnienia, ale wprost przeciwnie, zostaje zraniony w głębi 
swojego „ja”. W ten sposób grzech jest zaprzeczeniem Boga i zniszczeniem 
prawdziwej osobowości człowieka. Człowiek niszczy w sobie ponadnatu-
ralny obraz Boga i zaciemnia ten naturalny. Z uwagi na to, że grzech jest 
rozumiany przede wszystkim w relacji do osoby Boga świętego i sprawied-
liwego, jest rzeczą naturalną, że wśród różnych jego rodzajów najcięższy-
mi są idolatria, magia i złorzeczenie (Wj 22, 19; Kpł 20, 2; 24, 11-16). Stary 
Testament używa wyrażenia ra‘a‘ i jego pochodnych na określenie grzechu 
popełnionego przeciwko Bogu świętemu. Oznacza ono zło (Rdz 41, 19;
Pwt 28, 20; 1 Sm 17, 28; Ne 2, 2; Iz 1, 16; Jr 4, 4; 21, 12; 25, 5; 44, 22; 
Oz 9, 15; Ps 28, 4), które jest przeciwstawne dobru. Zło uosobione jest opi-
sywane jako siła o wielkiej agresywności, która przynosi ciemność (Iz 5, 20; 
Hi 30, 20), śmierć (Pwt 30, 10) i chaos (Iz 45, 7). Zło atakuje człowieka, aby 
pozbawić go światła życia i pełni istnienia (Iz 45, 7). Prorocy bardzo często 
przypominali Izraelowi i Judzie, że ich największym grzechem było opusz-
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czenie jedynego i prawdziwego Boga, aby pójść śladem pogańskich bóstw 
poprzez kontakt z innymi narodami (Iz 24, 5; 29, 9-10; 48, 8; Jr 3, 1-5.20; 9, 1;
11, 10; Oz 1–3). 

1.3.  Grzech współodpowiedzialny i osobisty
Zerwanie relacji z Bogiem przymierza ma wymiar wspólnotowy, gdyż 

powoduje zerwanie relacji człowieka z innymi ludźmi i całym światem 
(Rdz 3, 12-24). Grzech czyni ludzi współodpowiedzialnymi jednych za dru-
gich i rodzi wśród nich pożądanie, przemoc i niesprawiedliwość. Znacze-
nie współodpowiedzialności za grzech nie opiera się na dynamice zła jako 
takiego, ale na jedności rodzaju ludzkiego przed Bogiem (LG 11; GS 25)12. 
Charakterystyczną cechą jest dla Biblii idea osobowości zbiorowej i soli-
darności w grzechu całego narodu, jak również następnych pokoleń. Czyn 
każdego Izraelity miał wpływ na cały lud wybrany, i właśnie dlatego miały 
miejsce grzechy, które powodowały karę wykluczenia ze wspólnoty Izrae-
la (Wj 30, 38; 31, 14; Kpł 7, 21.25; 17, 8-10.14; 19, 7-8). W kontekście przy-
mierza Izrael zdał sobie sprawę, że grzech jest nie tylko aktem niewierności 
względem Boga, ale ma odbicie wśród innych ludzi. Dla proroków wyzysk 
i ucisk biednych były poważnymi wykroczeniami, ponieważ prowadzi-
ły do zerwania i zanegowania właściwego rozumienia zbawienia, oparte-
go na wyprowadzeniu Izraela z niewoli egipskiej i na spełnieniu obietnicy 
daru ziemi obiecanej. Izajasz uważał Izrael za winnicę nieproduktywną 
z powodu jego grzechu (Iz 5, 6-7). Prorocy Jeremiasz (Jr 2, 21-23; 6, 10; 
9, 2) i Ezechiel (Ez 15, 6-7) bardzo często odnoszą się do wspólnotowego 
wymiaru grzechu. Dla Ozeasza największym grzechem jest niewierność 
ludu wybranego, który opuścił Boga, oddając się kultowi innych bóstw 
(Oz 1–2). Forma instytucjonalna grzechu tworzy sytuację zła w społeczeń-
stwie i w jego strukturach, co wpływa negatywnie na wybór podejmowany 
przez pojedyncze osoby. Jan Paweł II pisze w posynodalnej ekshortacji apo-
stolskiej Reconciliatio et paenitentia (1983): „Mówienie o grzechu społecz-
nym znaczy przede wszystkim uznać, że w ramach solidarności ludzkiej, 
z jednej strony tak bardzo tajemniczej i do końca niezrozumiałej, a z dru-
giej bardzo realnej i konkretnej, grzech każdego odbija się w jakiś sposób 
na innych” (RP 16)13. Wśród form grzechu społecznego, które w szczegól-
ny sposób doświadczają współczesny świat, należy wymienić rasizm, na-
cjonalizm i imperializm.
12 Zob. Jan Paweł II, Il peccato dell’uomo e il „peccato del mondo”, Audiencja Generalna, 5 listopada 

1986; L. Melina, J. Noriega, J. J. Pérez-Soba, Camminare nella luce dell’Amore, dz. cyt., s. 467-471.
13 Jan Paweł II, Reconciliatio et paenitentia, nr 1075-1173.

Idea współodpowiedzialności w grzechu dominowała nad ideą grze-
chu typowo indywidualnego aż do późnego okresu profetyzmu. Z czasem 
jednak tradycja prorocka zaczęła podkreślać odpowiedzialność osobistą 
w popełnieniu grzechu. Grzech jest nie tylko aktem współodpowiedzial-
ności za bunt dokonany przez cały naród, ale jest także aktem osobistego 
buntu, przed którym nie uchronił się ani Dawid (2 Sm 11–12), ani Salomon 
(1 Krl 11). Idea Boga, który karze cały naród czy też kolejne pokolenia, 
została po raz pierwszy wyraźnie odrzucona przez proroka Ezechiela 
(Ez 18, 21-22). Uważał on grzech za rzeczywistość głęboko zakorzenioną 
w złym sercu człowieka, i dlatego oznajmił stworzenie nowego serca i no-
wego ducha (Ez 11, 19-20). Według Ezechiela, Bóg zastąpi serca z kamie-
nia, nieczułe na Jego głos, sercami gotowymi do pełnej odpowiedzi na Jego 
przykazania. Spowoduje On, że ludzie tak odnowieni wewnętrznie będą 
zdolni do zachowywania Jego przykazań (Ez 36, 22-32). Podobną koncep-
cję zaprezentował prorok Jeremiasz, według którego Bóg zawrze nowe 
przymierze z Izraelem i wypisze prawo w ich sercach (Jr 31, 31-34). Liczne 
teksty Starego Testamentu podkreślają, że serce człowieka jest miejscem, 
w którym powstają dobre i złe myśli (Rdz 6, 5; 8, 21; Kpł 26, 41; Pwt 30, 6; 
Jr 4, 4; 9, 25; Ez 44, 7-9; złamane serce: Ps 34, 19; 51, 19; Iz 61, 1). 

Zakończenie
W kierunku odpowiedzialności moralnej za grzech

Doświadczenie przymierza i doświadczenie moralne są ściśle ze sobą 
powiązane i wzajemnie od siebie zależne, albowiem przymierze ma po-
trzebę wcielenia się w system wartości i modeli zachowania, które z kolei 
są pokarmem dla postępowania wierzących, podczas gdy ich zachowanie 
i postępowanie znajduje swój ostateczny fundament i prawdę w przymie-
rzu. Moralność jest rzeczywistością, która ma swoje korzenie w naturze 
człowieka, a zwłaszcza w umyśle ludzkim, w jego zdolności rozróżnienia 
między dobrem a złem. Autonomia postępowania moralnego i jej cha-
rakter historyczno-kulturowy są rezultatem złożonych procesów, które 
człowiek uruchamia w różnych sytuacjach i które są w pełni zapewnione 
w perspektywie przymierza14.

14 J. L’Hour, La morale de l’Alliance, Paris 1985; M. Nebel, La catégorie morale de pêché structurel. Essai 
de systématique, Paris 2006. Cogitatio Fidei 252; Strutture di peccato. Una sfida teologica e pastorale, 
red. S. Bastianel, Roma 1989.
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Analizując Stary Testament, można zauważyć stopniowe dochodzenie 
do koncepcji grzechu w aspekcie moralnym oraz do coraz większego rozu-
mienia Boga, który jest pełen miłosierdzia i gotowości do przebaczenia15. 
Jest to stopniowe i powolne odkrywanie, mające na uwadze fakt, że pogłę-
bienie znaczenia grzechu idzie w parze z odkrywaniem tajemnicy Boga 
i Jego wielkiego planu zbawienia. Grzech nie jest tylko zerwaniem osobo-
wych więzów z Bogiem i odrzuceniem Jego planów zbawczych, ukazanych 
w przymierzu zawartym z Izraelem, ale jest także zaprzepaszczeniem war-
tości moralnych, których podstawą jest Bóg.

Specyfi ka starotestamentowej koncepcji grzechu polega na stopniowym 
przejściu od przedmiotowej rzeczywistości grzechu do moralnych wymia-
rów winy. To właśnie prorocy zwracają szczególną uwagę na wewnętrzne 
pokłady człowieka, gdzie odbywa się rzeczywista walka o wierność przymie-
rzu. Uważają oni za grzech przede wszystkim braki wewnętrzne wynikają-
ce z próżności, pychy, niesposłuszeństwa i niewdzięczności, jakkolwiek na 
pierwszym planie jawi się jasno zewnętrzny charakter działania. Teksty, któ-
re wyrażają głęboką świadomość przedmiotową winy, znajdują się zwłaszcza 
w Psalmach (Ps 32, 3; 38, 3; 51, 5) i w zaproszeniu do pokuty w księgach pro-
rockich (Iz 1, 16; Jr 18, 11; 25, 5; Ez 18, 21.31; Oz 6, 1; Jl 2, 12). 

Grzech jest działaniem ludzkim we właściwym tego słowa znaczeniu, 
jako że wyraża sposób bycia człowieka w określonym momencie, kiedy do-
konał wyboru samozniszczenia (Oz 7, 15; 13, 6; Iz 1, 4; 30, 9-11). Negując 
związek z Bogiem, człowiek usiłuje zbudować swoją grzeszną istotę na sa-
mowystarczalności. Grzech jest owocem wolnej i w pełni świadomej de-
cyzji ludzkiej, która warunkuje życie duchowe. Wolność jest największym 
darem, jaki Bóg uczynił dla człowieka, i na podstawie Jego mocy człowiek 
bierze udział w Jego tajemnicy. Zerwanie relacji człowieka z Bogiem jest 
owocem jego wewnętrznego buntu (Iz 1, 2-4), który przejawia się w niespo-
słuszeństwie i jest odrzuceniem słuchania głosu Pana (Iz 5, 24; Oz 8, 12),
a swoje źródło ma w pysze ludzkiej (Rdz 3, 5; 11, 4). Pierwsze opowiadania 
o życiu patriarchów przekazują cechy Boga, Jego miłosierdzie, sprawiedli-
wość i miłość. W przemierzu synajskim Bóg jawi się jako Pan dobrotliwy, 
miłosierny i skory do przebaczenia grzechów (Wj 34, 6-7).

Dzisiejszy kryzys związany z rozpowszechnieniem się grzechu wzywa 
do coraz bardziej radykalnego i autentycznego sposobu mówienia o Bogu 
i człowieku żyjącym w konkretnych realiach historyczno-społecznych.

15 E. Chiavacci, Teologia morale, t. 1: Morale generale, Assisi 1997, s. 243.

Jedynie człowiek świadomy swoich ograniczeń i konieczności pomo-
cy ze strony Boga jest w stanie zobaczyć grzech jako działanie samo w so-
bie negatywne, jako owoc osobistej decyzji, a nie zwykły przypadek losu. 
Grzech w kontekście stworzenia i historii jest zanegowaniem Boga i kró-
lestwa obiecanego przez Niego człowiekowi. Jawi się jako negatywne wy-
darzenie, które można pokonać poprzez pozytywne wejście w historię 
zabwienia.
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Wkład o. Bernarda Häringa w prace 
Soboru Watykaskiego II

Gdy zabierałem się do przygotowania tego artykułu, doświadczałem 
mocnej pokusy. Wiedząc, że o. Bernard Häring napisał artykuł Mój udział 
w Soborze Watykańskim II1, pomyślałem sobie: dlaczego nie wykorzystać 
go jako mojej refl eksji, wstawiając nazwisko „Häring” za każdym razem, 
gdy on sam pisze „ja”. Gdy pokonałem tę pokusę, przyszła kolejna. Kilka 
lat temu byłem pierwszym recenzentem dobrej pracy doktorskiej moje-
go współbrata Mateusza Mali, która obejmowała analizę udziału Häringa 
w przygotowaniu konstytucji Gaudium et spes2. Jeśli chodzi o inne sposo-
by zaangażowania Häringa w Sobór, kusiciel sugerował mi, by uzupełnić 
ten obraz, korzystając z rozdziału „Häring na Soborze” z książki Marciano 
Vidala o Häringu jako odnowicielu katolickiej teologii moralnej3.

Mimo iż przestudiowałem na nowo te publikacje, zdecydowałem się 
oprzeć moją analizę na innym źródle, tj. na archiwum osobistym Härin-
ga4. Ponieważ w tym archiwum znajduje się ponad dwa tysiące dokumen-
tów, można się domyślać, że pokusy bliższe i dalsze co jakiś czas powracały. 
Decyzja sięgnięcia nawet w sposób ograniczony do źródeł pierwotnych, 
by opisać rolę o. Häringa w Soborze, opierała się na kryterium wynikają-
cym z moich obserwacji. W artykule opublikowanym w 1980 r. G. Th ils 
jako jeden z pierwszych zaproponował sposób, który pozwala na znalezie-
nie spójności, gdy teksty soborowe wydają się zawierać stwierdzenia prze-

1 B. Häring, La mia partecipazione al Concilio Vaticano II, „Cristianesimo nella Storia” 15 (1994), 
s. 161-181.

2 M. Mali, La portata teologico-pastorale in Liberi e Fedeli in Cristo di Bernhard Häring. Una ricerca 
storico-critica alla luce della sua partecipazione nella stesura di Gaudium et spes, Roma 2003. 

3 M. Vidal, B. Häring. Un renovador de la moral católica, Madrid 1999, rozdz. 6.
4 Generalne Archiwum Historyczne Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści), 

Rzym, Fondo B. Häring (dalej jako AGHR, FHär). Dziękuję z serca Dyrektorowi Archiwum ojcu 
Edwardowi Nocuniowi za udostępnienie mi tych materiałów.

ciwstawne lub niezbyt jasne5. Według Th ilsa, który także był ekspertem 
podczas Soboru, droga, jaką należy podjąć w takiej sytuacji, to powrót do 
historii redakcji tekstu, która podsunie przynajmniej jakiś element znacze-
niowy tekstu. Skoncentruję się więc w tym artykule, na ile to możliwe, na 
wkładzie o. Häringa w sformułowanie tekstów soborowych.

Zanim jednak omówię bezpośrednio rolę Häringa, wydaje mi się czymś 
ważnym, by dobrze zrozumieć sens i cel zwołania Soboru przez bł. papie-
ża Jana XXIII, który warunkuje w sposób decydujący wybór Häringa jako 
uczestnika na różnych poziomach Soboru.

We wtorkowy poranek 20 stycznia 1959 r. papież Jan XXIII odbywał jak 
zwykle spotkanie na temat ogólnej sytuacji Kościoła powszechnego. Mając 
doświadczenie jako nuncjusz apostolski we Francji, jako patriarcha Wene-
cji, i od kilku miesięcy jako pasterz Kościoła powszechnego, papież Jan za-
czął się bardzo troszczyć o aktualny stan Kościoła. Jedna trzecia ludzkości 
żyła pod panowaniem reżimów wyraźnie ateistycznych. Przejmującą była 
dla niego liczba katolików praktykujących w krajach tradycyjnie katolic-
kich, dla przykładu tylko ok. 30% we Włoszech. Objaśniał także pojawia-
nie się kultury „modernistycznej”, którą cechowały styl życia i przekonania 
etyczne różniące się bardzo od tradycyjnego katolicyzmu. Katolicy, po 
dwóch wiekach bezużytecznego opierania się, chcieli być teraz ludźmi no-
woczesnymi w sferze myślenia i uczuć. O tych sprawach mówiono owego 
poranka. Papież pisze w swoim Dzienniku: „Niespodziewanie pojawiła się 
we mnie inspiracja, jakby nieoczekiwany pierwiosnek. Moja dusza zosta-
ła oświecona wielką ideą, na moich ustach pojawiło się uroczyste i zobo-
wiązujące słowo. Mój głos wypowiedział to słowo po raz pierwszy: Sobór!”. 
Formalne ogłoszenie Soboru dokonało się kilka dni później, 25 stycznia 
1959 r., w sali kapitulnej Bazyliki św. Pawła za Murami w obecności grupy 
kardynałów, z których część w ogóle nie była entuzjastami idei Soboru, jak 
wyjaśniał papież. Kości zostały rzucone i opór pojawił się natychmiast6.

Opierając się na wypowiedziach papieża od 1959 r. aż do formalnego roz-
poczęcia Soboru w 1962 r., można wyróżnić kilka elementów dotyczących 
tego, jakiego rodzaju Soboru chciał papież Jan XXIII. Uważał on, że współ-
czesny świat został poddany takim zmianom, że można było stwierdzić, iż 
jesteśmy u progu nowej ery. Te zmiany przynosiły ze sobą wielkie korzyści 
i wielkie niebezpieczeństwa, w szczególności groźbę utraty wymiaru ducho-

5 G. Thils, En plein fidelité au Concile du Vatican II, „La foi et le temps” 10 (1980), zwł. s. 274-275.
6 Dalsze informacje dotyczące historii zwołania Soboru można znaleźć w Storia del Concilio Vatica-

no II, red. G. Alberigo, Bologna 1995, t. 1, s. 19-70. 
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wego, ponieważ rozwój moralny człowieka nie nadążał za jego rozwojem ma-
terialnym. Wielokrotnie papież ostrzegał przed przesadnym pesymizmem 
przekonania, jakoby Chrystus i Jego Duch opuścili świat. Wyraźnie myślał 
on o Soborze pozytywnym, tzn. o Soborze, który potwierdzi na nowo wia-
rę Kościoła w obecność Chrystusa w świecie. Papież opierał podstawy swej 
nadziei na doświadczeniu ogromnego zła, którego świat dopuścił się w po-
przednich dziesięcioleciach: takie doświadczenie prowadziło wielu ludzi do 
jeszcze większej otwartości na nowe wartości demokracji i praw ludzkich, 
aby naprawić spowodowane szkody. Ojciec święty był spokojny w okresie 
przygotowania Soboru. Sobór miał zająć stanowisko wobec powszechnych 
zmian; zgodnie z myślą papieża, jego uwaga nie powinna się koncentrować, 
jak to było w czasie wielu poprzednich soborów, na zagadnieniach czysto 
doktrynalnych czy dyscyplinarnych7.

Bez wątpienia wybór o. Häringa jako konsultora wraz z dwudziestoma 
siedmioma innymi osobami w okresie przygotowawczym do Soboru był 
przemyślaną decyzją papieża Jana XXIII, który dostrzegał w nim typ teologa 
zdolnego zrozumieć jego sposób widzenia aktualnych wyzwań Kościoła.

Wkład Häringa w okresie przygotowawczym

Pomimo decyzji papieża prace przygotowawcze Soboru były zdomino-
wane przez teologów rezydujących w Rzymie. Pracowali oni w dużej części 
na własną rękę, mało korzystając z pomocy studiów podejmowanych przez 
komisję konsultorów, którzy podobnie jak np. o. Häring często przebywali 
poza Rzymem. Według opinii teologów rzymskich, należało przygotować 
tylko pięć dokumentów8, niektóre jako uzupełnienie kwestii niepodjętych 
przez Sobór Watykański I z powodu jego niespodziewanego zakończenia. 
O. Häring został ostatecznie poproszony o dwie opinie, ale dopiero po wy-
kluczeniu go z bezpośredniego udziału w pracy ze względu na to, że jego 
podejście zostało uznane za niedające się pogodzić z grupą rzymską. Mó-
wiło się, że Häring reprezentuje element negatywny i rozbijający jedność9. 
Te zastrzeżenia były echem podejrzeń względem Häringa spowodowa-
nych przede wszystkim jego książką Nauka Chrystusa (1954), przebadaną 

7 Podstawowe źródło dla zrozumienia mentalności papieża w odniesieniu do celu Soboru znajduje 
się w pierwszych tomach Discorsi, Messaggi, Colloqui del S. Padre Giovanni XXIII, prac. zbior., Città 
del Vaticano 1960-1967.

8 AGHR, FHär 1412.
9 Storia del Concilio Vaticano II, dz. cyt., s. 264, przyp. 302.

przez Święte Ofi cjum, które jednak nie znalazło w niej herezji, o jakie był 
podejrzewany. Wkład o. Häringa w początkowej fazie pracy centralnej ko-
misji przygotowawczej był więc marginalny.

Wraz z utworzeniem podkomisji (centralna komisja przygotowawcza 
z biegiem czasu zdała sobie sprawę, że sama nie może zrobić wszystkiego) 
wpływ Häringa stał się większy. Pośród różnych prac na rzecz podkomisji 
chciałbym wskazać na trzy jako szczególnie godne uwagi:

a) Kiedy poproszono Häringa o opinię na temat schematu dogmatycz-
nego o czystości, małżeństwie, rodzinie i dziewictwie, udzielił odpowie-
dzi długiej i ostrej, mówiąc, że te kwestie winny być traktowane z punktu 
widzenia miłości płodnej i autentycznej, a nie za pomocą terminów nega-
tywnych i prawniczych zawartych w schemacie przygotowanym przez ko-
misję centralną10. 

b) W odniesieniu do dokumentu De ordine morali przedstawionego 
przez komisję centralną Häring mocno skrytykował zarys dokumentu do-
tyczący etyki sytuacyjnej, przytaczając argument, że można było oprzeć 
moralną, obiektywną ocenę na miłości i miłosierdziu, rozumianym zgod-
nie z nauczaniem św. Augustyna11. To zastrzeżenie zostało przyjęte przez 
teologów rzymskich niemal jak herezja, wzmacniając tym samym podej-
rzenia dotyczące Häringa jako teologa niegodnego zaufania12.

c) Trzeci ważny wkład Häringa w tej fazie przygotowawczej to długa 
analiza problemu dzieci zmarłych bez chrztu13. Nie chodzi tu oczywiście 
o zagadnienie dyskutowane ostatnio przez Międzynarodową Komisję Te-
ologiczną ds. Limbus, ale spojrzenie idzie w tym kierunku. Argumentacja 
Häringa jest oparta na dokładnej analizie miłosierdzia Bożego, ukazując 
jasno, że Bóg miłości nie może karać niewinnego dziecka. 

Nie uważam wkładu Häringa w etapie przygotowawczym Soboru za 
decydujący, z prostej przyczyny, iż kontrola dokumentów, które miały być 
zaprezentowane Soborowi, znajdowała się w rękach teologów kurii rzym-
skiej i rzymskich uniwersytetów kościelnych, którzy byli za mało otwarci 
na przyjęcie jego opinii teologicznej. Ale jego szersza wizja teologiczna zo-
stała doceniona przez niektórych przyszłych ojców Soboru, jak kardynał 
Döpfner14, i bez wątpienia również przez papieża Jana XXIII, który widział 
w Häringu teologa zdolnego podjąć jego wizję aggiornamento Kościoła. 

10 B. Häring, Fede storia morale. Intervista di Gianni Licheni, Roma 1989.
11 AGHR, FHär 1922.
12 M. Mali, La portata teologico-pastorale…, dz. cyt., s. 19-22.
13 AGHR, FHär 1422.
14 Tamże, 1900.
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Ten początkowy wkład Häringa stanowi nowość w odniesieniu do teolo-
gii obowiązującej w kurii, ale nie w tym znaczeniu, że ignoruje tradycję. 
Häring w ramach ograniczonej roli, jaka mu przypadła w tej fazie przy-
gotowawczej, potrafi ł dokonać rozróżnienia pomiędzy niedawną tradycją 
podręczników teologicznych i tradycją szerszą, przede wszystkim tą patry-
styczną, ożywiającą nadzieję Jana XXIII na Kościół, który będzie podejmo-
wał dialog ze współczesnym światem. 

Wkład Häringa podczas Soboru

Sobór rozpoczął się 11 października 1962 r. i zakończył 8 grudnia 1965. 
Na płaszczyźnie organizacyjnej było to wydarzenie imponujące – ponad 
dwa tysiące ojców soborowych, cała posługa sekretariatu, wzrastająca licz-
ba obserwatorów i zaproszonych gości, którzy pełnili różne zadania w wie-
lu komisjach i podkomisjach. Oprócz tych faktów zewnętrznych jest też 
złożona historia prezentowanych dokumentów, często o różnych tytu-
łach. Aby uniknąć zamieszania, pozostawię na boku te fakty i szczegóły, by 
skoncentrować się na zasadniczej roli Häringa, który został mianowany pe-
ritus – ekspertem Soboru – przez papieża Jana XXIII. W sumie w 1962 r.
było 242 ekspertów15, nie licząc ekspertów osobistych powołanych przez 
różnych biskupów. Znajdujemy się więc w gąszczu szczegółów i osobowo-
ści, gdzie łatwo stracić ślad wkładu kogoś jednego pośród tak wielu innych. 
Rola eksperta była ważna i wymagająca dokładności16: ze swej istoty eks-
perci byli na służbie ojców soborowych, aby korzystając z całej swej wie-
dzy, rozwagi i obiektywizmu, odpowiadać na pytania, które zostały im dane 
do zbadania. Oczywiście podczas Soboru Häring nie ograniczył się tylko 
do pracy eksperta: kontynuował nauczanie na Akademii Alfonsjańskiej, 
był zapraszany, by wygłaszać konferencje w różnych krajach świata, napi-
sał kilka książek, przede wszystkim książkę Sobór pod znakiem jedności17,
która obiegła świat i została doceniona przez Jana XXIII, jak potwierdza to 
sam papież w swoim Dzienniku.

Nie ma wątpliwości, że zasadniczym wkładem o. Häringa było zreda-
gowanie konstytucji Gaudium et spes. Ale na podstawie jego archiwum 
ewidentne jest, że był powoływany, czasem w sposób bezpośredni, cza-
15 Tamże, 1387.
16 Tamże, 1380.
17 Tekst oryginalny w języku niemieckim: B. Häring, Das Konzil im Zeichen der Einheit, Freiburg im 

Breisgau 1963.

sem pośrednio, aby przyczynić się do powstania innych dokumentów so-
borowych. Uczynię krótkie odniesienie do tych dokumentów, wskazując 
te, w których znalazłem jakiś ślad wpływu Häringa, w kolejności ich pro-
mulgowania przez Sobór, nawet jeśli nie odpowiada to chronologii. 

Sacrosanctum concilium (4 grudnia 1963). O. Häring zaprezentował kil-
ka modi we współpracy ze słynnym liturgistą Josefem Jungmannem i in-
nymi, aby podkreślić znaczenie modlitwy i medytacji osobistej kapłanów 
zaangażowanych w duszpasterstwo18. Zauważa się tutaj centralną troskę 
Häringa: jakość życia duchowego zależy nie od rzeczy zewnętrznych, ta-
kich jak recytacja godzin liturgicznych: nie miałaby ona sensu, jeżeli nie 
byłaby podtrzymywana przez intensywne zaangażowanie w modlitwę 
osobistą.

Inter mirifi ca (4 grudnia 1963). W archiwum Häringa znajdujemy list 
podpisany przez niego i innych znanych teologów (jak np. Jean Daniélou) 
na dwa tygodnie przed promulgowaniem tego dekretu, skierowany do 
wszystkich ojców głosujących. Ukazuje on wielkie zatroskanie o bliskie już 
promulgowanie tego dekretu, który jest uznawany za powrót do przeszło-
ści i nie reprezentuje ducha odnowy zamierzonej przez papieża Jana XXIII. 
List kończy się słowami: „Jeśli zostanie zaaprobowany ten dekret, będzie 
on kiedyś cytowany jako klasyczny przykład na to, jak Sobór Watykański II 
był niezdolny stawić czoła światu, który go otacza”19. Pomimo tych wysił-
ków dekret został zatwierdzony. Można tu zauważyć stałą troskę Häringa 
jako eksperta: Sobór, który nie jest zdolny wejść w sposób myślenia współ-
czesnego świata, będzie rozczarowaniem.

Lumen gentium (21 listopada 1964). Na początku redakcji tej konstytucji 
istniała propozycja osobnego artykułu poświęconego zakonnikom i Häring 
znalazł się pośród ekspertów powołanych do przestudiowania takiej moż-
liwości. Ostatecznie jednak porzucono tę ideę, aby dać bardziej spójną li-
nię eklezjologii tej konstytucji. Häring był jednym z tych ekspertów, którzy 
opowiadali się za przyjęciem takiego kierunku, i to im się udało. Zauważa 
się tutaj, jak eksperci spoza kurii rzymskiej zaczęli odgrywać bardziej decy-
dującą rolę, w odróżnieniu od etapu przygotowawczego. W październiku 
1963 r. dokonano zmian w składzie komisji doktrynalnej, odpowiedzialnej 
m.in. za dokument De Ecclesia. Jeszcze ważniejszy krok miał miejsce, kiedy 
kardynał Ottaviani został zmuszony do złożenia dymisji z przewodnicze-
nia komisji teologicznej20. Zmiana kardynała Ottavianiego i rosnąca rola 
18 AGHR, FHär 1660.
19 Tamże, 1671.
20 Storia del Concilio Vaticano II, t. 3, s. 43 i 90.
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Häringa są prawdopodobnie zbiegiem okoliczności, ale od tego momentu 
(październik–listopad 1963) można mówić o Häringu jako jednym z waż-
niejszych ekspertów Soboru. Godny uwagi wkład Häringa można znaleźć 
w czwartym rozdziale o roli świeckich w Kościele i powołaniu wszystkich 
wiernych do świętości21. Uważam, że ten wkład ma najwyższe znaczenie 
dla profi lu eklezjalnego tej konstytucji. 

Optatam totius (28 października 1965). Sekretarz komisji odpowie-
dzialnej za ten dokument poprosił o. Häringa o pomoc przede wszystkim 
w kwestii dotyczącej roli teologii moralnej w formacji seminarzystów. Jest 
to jasny znak, że Häring, w odróżnieniu od sytuacji sprzed kilku lat, był już 
uznawany za eksperta w tej materii. Na podstawie tego, o co prosili nie-
którzy biskupi w ramach swoich głosów: iuxta modum, Sobór miałby wy-
raźnie potępić legalistyczną teologię moralną ostatnich wieków. Häring, 
zdając sobie sprawę, że byłoby to niemożliwe, zaproponował tekst, któ-
ry mógłby zapobiec ponownemu popadnięciu w deformację z przeszło-
ści. Zaproponowany przez Häringa tekst jest prawie taki sam jak końcowy 
kształt Optatam totius nr 16, z pewnymi małymi modyfi kacjami22. Oprócz 
znaczenia tego tekstu, który jest wyraźnym wkładem Häringa w Sobór, 
chciałbym podkreślić rozsądek w jego podejściu: on sam, tak jak papież Jan 
XXIII, a później Paweł VI, nie opowiadał się za Soborem potępiającym – 
wolał patrzeć w przyszłość z sercem otwartym, ale też z nastawieniem, któ-
re ma na uwadze błędy przeszłości i ich nie powtarza. 

Dignitatis humanae (7 grudnia 1965). Zatwierdzenie dekretu o wolności 
religijnej oznaczało delikatne zachwianie równowagi w ostatnim miesiącu 
Soboru. Zasadnicza trudność dotyczyła dwóch różnych rodzajów eklezjo-
logii: jedna była związana z historią konkordatów między Stolicą Apostol-
ską a różnymi rządami, druga zaś z koniecznością przetrwania Kościoła 
w społeczeństwie pluralistycznym, jak np. Stany Zjednoczone, bez jakichś 
szczególnych przywilejów. Wielkie było niezrozumienie wśród wielu hie-
rarchów europejskich, istniało też wiele zarzutów i podejrzeń względem 
teologa, który był osobą decydującą w sformułowaniu tekstu – Johna Co-
urtneya Murraya, jezuity z USA. Wkład Häringa był podwójny. Jako eks-
pert przyczynił się do sformułowania podstaw teologicznych dekretu: 
absolutna wolność aktu wiary, godność osoby ludzkiej i nienaruszalność jej 
sumienia, brak kompetencji wszelkiej władzy świeckiej w sprawie wydawa-
nia osądów dotyczących Ewangelii i jej interpretacji23. Był też inny wkład 
21 AGHR, FHär 1640.
22 B. Häring, La mia partecipazione…, dz. cyt., s. 174-175.
23 Storia del Concilio Vaticano II, t. 3, dz. cyt., s. 300-321.

Häringa, mniej teologiczny, ale mający pewne znaczenie. Utrzymywał on 
kontakty z różnymi osobistościami (także z tymi, którzy w kwestiach teo-
logicznych mieli inną opinię)24. Jest potwierdzone, że Häring był pośred-
nikiem pomiędzy hierarchami mającymi różne poglądy i przyczynił się do 
zorganizowania spotkania, podczas którego Courtney Murray mógł oso-
biście wyjaśnić swoje stanowisko w sprawie wolności religijnej. Jego prosta 
i logiczna prezentacja przekonała większość do głosowania za tym tekstem 
pomimo wątpliwości. 

Gaudium et spes (7 grudnia 1965). Decydującym wkładem o. Härin-
ga w Sobór był bez wątpienia udział w redagowaniu konstytucji Gaudium 
et spes25. Redakcja tego dokumentu przechodziła drogą krętą i niepew-
ną: w ciągu niespełna trzech lat powstało dziewięć różnych wersji, niektó-
re będące w pełnej sprzeczności wobec siebie. Wskazać tutaj rolę i wkład 
Häringa to tak, jakby szukać igły w stogu siana. Z racji pedagogicznych 
skoncentruję się więc na jego roli w drugim roku przygotowania tekstu 
Gaudium et spes, tzn. od listopada 1963 do listopada 1964. 

W listopadzie 1963 r. Häring został wybrany sekretarzem komisji od-
powiedzialnej za tekst: przypadło mu więc w udziale koordynowanie ca-
łej pracy i przygotowanie tekstów, które miały być przedstawione różnym 
podkomisjom i pod głosowanie w auli. Ważny jest kontekst wyboru Härin-
ga jako sekretarza. Istniały już w obiegu dwie wersje: jeden tekst przygo-
towany przede wszystkim w Rzymie w pierwszych miesiącach 1963 r.
(Adumbratio schematis XVII. De activa praesentia Ecclesiae in mundo edi-
fi cando) i drugi, tzw. „tekst z Malines” (jego nazwa pochodzi od miejsca, 
gdzie został w zasadniczej części spisany) z sierpnia i września 1963 roku. 
Ocena teologiczna pierwszego tekstu była bardzo surowa, ojcowie sobo-
rowi uznali, iż jego struktura nie odpowiada wystarczająco na wyraźnie 
postawione problemy z tej dziedziny. Ocena drugiego tekstu była mniej 
surowa, ale on także nie został zaakceptowany przez ojców soborowych 
jako wyjściowy do dalszej pracy, ponieważ uznano, że jego język był zbyt 
abstrakcyjny. W listopadzie 1963 r. o. Häring jako nowy sekretarz komisji 
odpowiedzialnej za dalsze prace nad tekstem znalazł się w bardzo trudnej 
sytuacji. Był odpowiedzialny za wypracowanie w bardzo krótkim cza-
sie tekstu, który byłby godny Soboru i potrafi ł odpowiedzieć na wyzwa-
nie uczynienia czegoś do tej pory niewypróbowanego na poziomie soboru 
24 AGHR, FHär 1632, 1874, 1962.
25 Patrząc na indeks w książce G. Turbantiego Un Concilio per il mondo moderno, Bologna 2000, za-

uważa się, że najbardziej cytowany jest Häring wraz z kardynałem Roberto Tuccim. Książka Tur-
bantiego jest bez wątpienia pierwszorzędnym źródłem dla historii rekonstrukcji tekstu konstytucji 
Gaudium et spes. 
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ekumenicznego. Miał wypracować tekst o wydźwięku pozytywnym, a za-
razem zdolnym odpowiedzieć na oczekiwania świata, który uważał taki 
dokument za prawdziwy testament Soboru, mając w pamięci zamiary pa-
pieża Jana XXIII. Pracując dzień i noc wraz z innymi ekspertami, często 
zbierając się w Akademii Alfonsjańskiej, Häring kierował redagowaniem 
wersji Gaudium et spes znanej jako „tekst z Zurychu”: nazwa pochodzi 
od miejsca, gdzie pierwszy projekt został zaaprobowany w lutym 1964 
r. Uczynię pewien komentarz do tego dokumentu, ponieważ zawiera on 
istotę wkładu Häringa w Sobór26. 

To właśnie od projektu z Zurychu znaczące stało się ujęcie inkarnacjo-
nistyczne Gaudium et spes, skoncentrowane przede wszystkim na katego-
rii „znaków czasu” i na wydźwięku chrystologicznym, na którym opierał 
się ten schemat. Chociaż ten tekst zachował pewne sformułowania z po-
przednich schematów, to jednak jego nowość była decydująca. Także obraz 
relacji Kościoła ze światem został poddany istotnej zmianie: przejście od 
perspektywy eklezjologicznej do chrystologicznej oznaczało przyjęcie 
jako założenia teologicznego uczestnictwa wszystkich ludzi we wspólnej 
historii i we wspólnym przeznaczeniu do zbawienia. W ten sposób sche-
mat z Zurychu podkreślał solidarność Kościoła ze współczesnym światem, 
w którego ramach wzywał Kościół do odczytywania i ponownego odkry-
wania „znaków czasu”. Tym sposobem stosunek Kościoła do świata został 
ukazany w kluczu wybitnie teologicznym, za pomocą pozytywnego i opty-
mistycznego spojrzenia na historię i świat27. 

Ten wkład w Gaudium et spes nie powinien być przypisywany tylko Härin-
gowi. Ale nie mam wątpliwości, że jego praca jako sekretarza odpowiedzial-
nego była decydująca i można łatwo zauważyć niektóre jego idee i poglądy 
obecne w propozycjach do już wspominanych dokumentów soborowych.

Po powrocie do Rzymu w połowie lutego 1964 r. przypadło Häringowi 
jako sekretarzowi odpowiedzialnemu przeprowadzenie oceny tekstu z Zu-
rychu przez różne podkomisje. Kolejne miesiące były dla niego pewnego 
rodzaju Kalwarią. Nie brakowało krytyki, co jest rzeczą normalną w dys-
kusjach teologicznych. Dla niektórych tekst był zbyt parenetyczny, jakby 
dziennikarski i opisowy. Pojawiały się też głębsze pytania, przede wszyst-
kim ze strony Karla Rahnera i Ives’a Congara. Häring, choć zadowolony 
z pracy wykonanej w Zurychu, wydawał się zdolny do przyjęcia krytyki 
i udzielenia odpowiedzi.

26 G. Turbanti, Un Concilio…, dz. syt., s. 289-458. 
27 M. Mali, La portata teologico-pastorale…, dz. cyt., s. 66-81.

Pomimo krytyki i niezależnie od dalszego rozwoju i korekt Gaudium et 
spes ma w sobie wiele z wizji przedstawionej w tekście z Zurychu, który był 
najbardziej związany z wkładem Häringa w Sobór. 

Wpływ Häringa na kształt Gaudium et spes zaczyna się zmniejszać od 
października 1964 r. Kiedy tekst z Zurychu został zaprezentowany w auli 
Soboru, krytyka stała się ostrzejsza: brak spójności teologicznej i biblij-
nej, zbytnie oparcie się na Wcieleniu, brak wymiaru odkupienia, za wielkie 
skoncentrowanie się na wymiarze doczesnym, jakby trochę przesłaniają-
cym perspektywę eschatologiczną, zbyt europejskie ujęcie. Kluczowym 
problemem było to, że brakowało jeszcze koniecznej równowagi pomię-
dzy koncepcją „pastoralną” a „teologiczną” Kościoła w świecie. Widać było 
ogólne uznanie dla pracy prowadzonej pod kierunkiem Häringa, ale splot 
różnych czynników doprowadził pod koniec listopada 1964 r. do zmiany 
na stanowisku sekretarza. Była to dla Häringa decyzja bolesna, którą jed-
nak zaakceptował dla dobra projektu Gaudium et spes. Pośród tych czyn-
ników dwa były decydujące: atak na Häringa ze strony kardynała Heenana 
z Westminster28 i brak zaufania wobec niego ze strony niektórych członków 
komisji (nie byli oni przekonani, że Häring jest najlepszym sekretarzem, 
z tego względu, że czasami był zbyt przywiązany do swojego stanowiska 
i za mało otwarty na przyjęcie opinii innych). Faktem jest, że od listopada 
1964 r. aż do promulgowania Gaudium et spes w grudniu 1965 rola Härin-
ga zmieniła się, pozostając jednak wciąż bardzo ważną. Skoncentrował się 
on przede wszystkim na rozdziałach o małżeństwie i rodzinie oraz o poko-
ju. Jego wkład jako eksperta był decydujący dla tekstu końcowego, przede 
wszystkim jeśli chodzi o pierwszy z wymienionych rozdziałów, przy któ-
rym pozostał stanowczy w przedstawianiu małżeństwa jako jedności serc 
w miłości, a nie kontraktu mającego cele pierwszorzędne i drugorzędne29. 
Debata na ten temat w końcowej fazie Soboru nie była łatwa. 

Można by jeszcze wiele powiedzieć o roli o. Häringa na Soborze. Chciał-
bym zakończyć kilkoma zdaniami oceny. Powołany jako konsultor, a po-
tem jako peritus przez Jana XXIII, potwierdzony na tych funkcjach przez 
Pawła VI, Häring reprezentuje napięcie związane z planem Soboru: na-
pięcie pomiędzy aggiornamento a obroną wiary; lub bardziej konkretnie: 
stosunek pomiędzy duszpasterstwem a nauczaniem. Wkład Häringa na 
różnych płaszczyznach to myślenie najpierw o potrzebach pastoralnych. 

28 Słowa Heenana („timeo peritos adnexa ferentes”) są wyraźną aluzją do klasycznego zdania Wergi-
liusza z Eneidy 2, 49 („timeo Danaos et dona ferentes”); aby poznać historę tego smutnego epizodu, 
zob. G. Turbanti, Un Concilio…, dz. cyt., s. 409-414.

29 AGHR, FHär 1833, 1834, 1954.
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W tym względzie okazał się dobrym redemptorystą. W archiwum, które 
przeglądałem, znajdują się robiące duże wrażenie listy i pisma wymieniane 
między Häringiem a różnymi teologami redemptorystami, jak François-
-Xavier Durrwell30 i Domenico Capone31. W tych kontaktach Häring miał 
okazję dobrze zaprezentować tradycję redemptorystowską w teologii. Pró-
bą pójścia w tym kierunku było utrzymywanie dobrych kontaktów z bisku-
pami redemptorystami uczestniczącymi w Soborze, którzy w większości 
przybyli z diecezji misyjnych i często byli w stanie lepiej zrozumieć wymogi 
pastoralne i naświetlić je Häringowi. Wywarł na mnie wrażenie także inny 
aspekt archiwum Häringa z tych lat Soboru. Zachowało się w nim trochę 
listów mężczyzn i kobiet, którzy poszukiwali rozwiązania swoich proble-
mów małżeńskich32, nie mówiąc o listach kapłanów będących ofi arą roz-
paczy, którzy nie potrafi li już żyć celibatem. Nietrudno wyobrazić sobie, 
że Häring, pracując na płaszczyźnie technicznej Soboru, myślał też o oba-
wach wielu osób, które oczekiwały od Soboru słów radości i nadziei, Gau-
dium et spes.

Jestem w pełni świadomy ograniczeń perspektywy, w której świetle 
przebadałem wkład Häringa w Sobór: historia redakcji tekstów soboro-
wych. Jasne, że istnieją inne klucze interpretacyjne: konieczność patrzenia 
na teksty soborowe jako integralne, a nie odizolowane fakty, znaczenie po-
strzegania tego Soboru w łączności z poprzednimi Soborami w Kościele – 
to tylko niektóre z możliwych ujęć, które przychodzą mi na myśl. 

Jestem jednak przekonany, że wybór historii redakcji tekstu jako meto-
dy jest jednym z kryteriów hermeneutycznych jak najbardziej stosownych 
przy ocenie wkładu o. Häringa w Sobór, a to z następującej racji. Pośród 
problemów, które należało rozwiązać w tym okresie odbioru Soboru, jest 
też dokładne znaczenie terminu teologicznego „duszpasterski”. Jak zostało 
zaznaczone w pierwszym przypisie do konstytucji Gaudium et spes, to po-
jęcie nie było w pełni jasne również dla ojców soborowych: „Konstytucja 
duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, składając się z dwóch 
części, tworzy jednak pewną jednolitą całość. «Duszpasterską» zaś kon-
stytucja nazywa się dlatego, że opierając się na podstawach doktrynalnych, 
stara się wyjaśniać postawę Kościoła wobec świata i ludzi współczesnych. 
Dlatego zarówno w pierwszej jej części nie brak intencji pastoralnej, jak 
i w drugiej intencji doktrynalnej. (…) Konstytucję tę należy więc wyjaś-

30 Tamże, 1901.
31 Tamże, 1978.
32 Tamże, 1712.

niać według ogólnych zasad interpretacji teologicznej i z uwzględnieniem, 
zwłaszcza w jej drugiej części, zmienności warunków, z którymi ze swej 
natury łączą się omawiane tu sprawy”33.

To, że dokładny sens Gaudium et spes nie został jeszcze ustalony, powi-
nien być motywacją do podjęcia nowego studium nad redakcją tego tekstu 
w kontekście innych dokumentów Soboru. Tak czyniąc, docenimy zasad-
niczy wkład o. Bernarda Häringa w Sobór Watykański II.

tłum. Sylwester Cabała CSsR

33 Gaudium et spes, nr 1.
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Problematyka literacka perykopy 
o uzdrowieniu paralityka (Mk , -)

Św. Marek, należący do grona Synoptyków, wypracował bardzo swoisty 
styl literacki. Właściwe zrozumienie perykopy o uzdrowieniu paralityka 
(Mk 2, 1-12) wymaga zbadania jej kontekstu, struktury i innych elemen-
tów kompozycyjnych oraz rodzaju literackiego. 

1. Kontekst Mk 2, 1-12

Św. Marek rozpoczyna cykl opowiadań o cudach opisem uzdrowienia 
opętanego (Mk 1, 23)1. Jednak perykopa o uzdrowieniu paralityka otwiera 
nowy cykl tematyczny i literacki, który skupia się wokół dysput z faryzeu-
szami2. Omówienie kontekstu perykopy domaga się w pierwszej kolejności 
uzasadnienia jej miejsca w Ewangelii. Nie można dać odpowiedzi wprost, 
ponieważ niezwykle trudne jest wyodrębnienie tekstów ściśle Markowych 
z istniejących wcześniej spisanych relacji ustnych (tradycja), wykorzysta-
nych przez niego przy redakcji Ewangelii3. Biorąc pod uwagę Ewangelię 
św. Marka, należy stwierdzić, że chciał on ukazać Jezusa jako Syna Boże-
go. O tym zamiarze mówi już w prologu: „Początek Ewangelii o Jezusie 
Chrystusie, Synu Bożym” (Mk 1, 1)4. Taki jest odległy kontekst perykopy. 
Dlatego autor ukazuje nadludzką mądrość Jezusa, Jego cuda i władzę nad 
diabłami. Adresatami tej Ewangelii byli Rzymianie (poganie), a więc ludzie 
1 Por. T. Hergesel, Jezus Cudotwórca, Katowice 1987, s. 182.
2 Por. Ewangelia według Świętego Marka. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, opr. H. Langkam-

mer, Poznań / Warszawa 1977, s. 107.
3 Por. A. Läpple, Od Księgi Rodzaju do Ewangelii, tłum. Z. Zychowicz, Kraków 1983, s. 428.
4 Por. T. Hergesel, Cuda w interpretacji Świętego Marka, „Ruch Biblijno-Liturgiczny” 1 (1978), z. 5, 

s. 230. Zob. również: K. Romaniuk, Morfokrytyka i historia redakcji, czyli Form- i Redaktionsgeschichte, 
Warszawa 1983, s. 125; T. Penar, Wstęp szczegółowy do Ksiąg Nowego Testamentu, Pelplin 1982, s. 17.

nieznający tradycji żydowskiej. Z tego powodu św. Marek zmuszony jest 
do podawania dokładnych nazw miast (Kafarnaum, Betania, Jerycho), ich 
położenia geografi cznego: „okolice Tyru i Sydonu”, „judzka kraina”, „Jezus 
z Nazaretu”, a także tłumaczy wyrażenia aramejskie: Talitha kum, korban5. 
Kontekst bliższy omawianej perykopy stanowi polemika z Żydami. Opis 
tego cudu ma także kontekst dalszy, którym jest nauczycielska misja Jezu-
sa, na co św. Marek zwraca uwagę, sygnalizując, że Chrystus wrócił do Ka-
farnaum i głosił ludziom naukę (por. w. 1 i 2). 

2. Struktura perykopy

Relacja o uzdrowieniu przytoczona przez św. Marka (Mk 2, 1-12), jak 
też opisy podobnych wydarzeń u innych Ewangelistów wzorowane są na 
schematach występujących zarówno w opisach helleńskich, jak i żydow-
skich6. Po zapoznaniu się z ich treścią można ustalić bardzo prosty schemat 
opisu cudu. Pierwszy element stanowi opis ciężkiej choroby z zaakcento-
waniem niemożliwości pomocy. Ma on na celu ukazanie wielkości cudu. 
Drugim jest spotkanie z cudotwórcą, który obdarza chorego zdrowiem. 
Elementem ostatnim – ukazanie skutków cudu oraz bardzo często pod-
kreślenie chóralnego podziwu dla cudotwórcy. Podobieństwo struktury li-
terackiej relacji ewangelicznych i wspomnianych opisów, które znane były 
w świecie helleńskim i żydowskim, stało się przyczyną kwestionowania hi-
storyczności cudów Jezusa. Jakkolwiek nie można wykluczyć wpływu tych 
starożytnych tekstów na opisy ewangeliczne, to jednak nie można go też 
przeceniać, bowiem oprócz podobieństw istnieją zasadnicze różnice, które 
nadają opisom ewangelicznym tak oryginalny charakter, że przy ich lektu-
rze nasuwa się tylko jeden wniosek: Jezus rzeczywiście był cudotwórcą7. 

W relacji św. Marka o uzdrowieniu paralityka zauważa się również pew-
ne podobieństwo do schematu znanego w aretologii starożytnej8. W pierw-
szych czterech wierszach określanych jako „wprowadzenie” przedstawione 
zostały osoby wydarzenia: cudotwórca – Jezus, chory – paralityk, osoby 
proszące w imieniu chorego – ludzie, którzy go przynieśli, entuzjaści – słu-
5 Por. H. Langkammer, Ewangelia według Świętego Marka, dz. cyt., s. 36.
6 Por. tenże, Jezus Cudotwórca, dz. cyt., s. 234; zob. również: J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne 

dzisiaj, Warszawa 1986, s. 114; tenże, Cuda Jezusa, w: Studio lectionem facere, red. S. Łach, J. Szlaga, 
Lublin 1980, s. 114; H. Langkammer, Wprowadzenie do Ksiąg Nowego Testamentu, Wrocław 1990, 
s. 287.

7 Por. J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne dzisiaj, dz. cyt., s. 114; H. Langkammer, Wprowadzenie 
do Ksiąg Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 287.

8 Por. T. Hergesel, Jezus Cudotwórca, dz. cyt., s. 59.
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chacze, przeciwnicy – uczeni w Piśmie. W wierszu 5, który można określić 
jako „ekspozycję”, Ewangelista ukazuje Chrystusa, „który widząc ich wiarę, 
rzekł do paralityka: «Odpuszczają ci się twoje grzechy»”. Spotykamy się tu 
z bardzo ludzką postawą Jezusa, pełną współczucia i wzruszenia. Te słowa 
mają wpływ na postawę uczonych w Piśmie, których „nurtują myśli pełne 
oburzenia: «On bluźni!»” (w. 7). Jednakże Jezus przejrzał ich myśli (w. 8) 
i przystępuje do kolejnego etapu cudu – do „realizacji”. Nie czyni przy tym 
żadnego gestu, nie dotyka, nie podaje ręki, nie posługuje się żadnymi inny-
mi środkami (błotem czy śliną), mówi tylko: „Wstań, weź swoje łoże i idź 
do domu” (w. 11)9. 

Przechodząc do „konstatacji”, Ewangelista ukazuje potrójny rezultat cudu: 
prośba rzeczywiście została wysłuchana, Chrystus dokonał cudu, a skut-
kiem tego było to, że paralityk „wstał, wziął swoje łoże i wyszedł na oczach 
wszystkich” (w. 12b). Ostatnim elementem struktury tej perykopy jest „reak-
cja otoczenia”, czyli zarówno osoby uzdrowionej, jak i świadków wydarzenia. 
Św. Marek nie kreśli psychologicznego studium reakcji paralityka na uzdro-
wienie, ogranicza się jedynie do stwierdzenia samego faktu uleczenia. Na-
tomiast bardziej interesuje się świadkami wydarzenia w osobach słuchaczy 
nauki Jezusa. Z wielką siłą akcentuje ich reakcję na cud: „Zdumieli się wszy-
scy i wielbili Boga, mówiąc: «Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podob-
nego»” (w. 12b). Znacznie dobitniej podkreślił ten fakt św. Mateusz, który 
o reakcji świadków mówił: „a tłumy ogarnął lęk” (Mt 9, 8). 

Brak też w Markowej relacji o uzdrowieniu sparaliżowanego formu-
ły „zakończenia”, która u pozostałych Synoptyków w opisach uzdro-
wień często przybiera formę motywu propagandowego, wyrażającego się 
w stwierdzeniach, że „wielu uwierzyło” w naukę Chrystusa, czy że ten fakt 
spowodował jeszcze większą Jego popularność wśród ludzi. Jest to jednak 
bardzo charakterystyczne dla stylu św. Marka, który przecież ukazuje Jezu-
sa nakazującego milczenie (tzw. sekret mesjański). 

Uważna lektura perykopy pozwala wyróżnić w tekście dwie części. 
Pierwsza dotyczy uzdrowienia (w. 1-5; w. 11-12), druga mówi o sporze 
z uczonymi w Prawie (w. 6-10). Pomimo że połączenie obu części wydaje 
się sztuczne, nie jest pozbawione logiki10. Co więcej, dzięki takiemu ukła-
dowi perykopy Marek ukazał bardzo wyraźnie Chrystusa odpuszczające-
go grzechy, bo przecież dopiero po tym rozpoczęła się dysputa z uczonymi 

9 Por. tamże, s. 60.
10 Por. tamże, s. 88.

w Prawie. Jest to naczelna idea tej perykopy, a konfl ikt stanowi tylko pe-
wien kontekst, wokół którego rozegrało się cudowne wydarzenie. 

3. Elementy kompozycyjne

Dokonując analizy literackiej perykop ewangelicznych, należy tak-
że zwrócić uwagę na ich elementy kompozycyjne. W opisie uzdrowienia 
paralityka język, którym posługuje się autor, jest prosty. Prawdopodob-
nie jest to odzwierciedlenie sposobu wyrażania się św. Piotra. Nie wydaje 
się zresztą, by św. Marek chciał z relacji ustnej uczynić kunsztowne dzie-
ło literackie11. I chociaż perykopa Mk 2, 1-12 pozbawiona jest wykwintno-
ści, to opis uzdrowienia paralityka stanowi obraz pełen dynamiki, „osoba 
Chrystusa, uczniowie uchwyceni są w momencie ruchu, dyskusji, spoj-
rzeń pełnych wymowy”12. Taki efekt Ewangelista uzyskuje, wprowadzając 
do opisu dużą liczbę czasowników, którymi perykopa jest naszpikowana, 
np.: wszedłszy (eiselthon), mówił (elalei), przynieśli (ferontes), przyniesio-
ny (ligomenon), rozmawiali (dialogodzomenoi), chodź! (peripatei), wstań! 
(egeire). Pewną ciekawostkę stanowi zastosowanie przez św. Marka licz-
by mnogiej nieokreślonej: „wtem przyszli do Niego z paralitykiem, które-
go niosło czterech” (w. 3). Jest to o tyle interesujące, że tego typu formy 
gramatycznej nie spotykamy w tekstach paralelnych. Św. Mateusz stwier-
dza: „i oto przynieśli Mu paralityka” (Mt 9, 2), a św. Łukasz podaje: „Jacyś 
ludzie, niosąc na łożu człowieka…” (Łk 5, 18)13. Ewangelista posługuje się 
także bierną stroną teologiczną: „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy” 
(w. 5), podkreślając w ten sposób, że to Jezus ma boską władzę odpuszcza-
nia grzechów14. 

Chcąc uwydatnić ważność pewnych stwierdzeń, na których mu bardzo 
zależy, św. Marek ucieka się do kilkakrotnego ich powtórzenia. Tę metodę 
zastosował, by uwypuklić prawdę, że Jezus ma władzę odpuszczania grze-
chów. W wierszu 5 mówi o tym sam Jezus, w wierszu 7 uczeni w Piśmie, 
i w wierszach 9 i 10 Jezus znowu powraca do tej kwestii. Taki sposób prze-
kazywania pewnej prawdy nie jest wynikiem nieudolności pisarskiej św. 
Marka, ale wskazuje na treść pierwotnego przepowiadania.

11 Por. A. Läpple, Od Księgi Rodzaju, dz. cyt., s. 428-429.
12 E. Dąbrowski, Ewangelie. Ich powstanie i rodzaj literacki, Niepokalanów 1949, s. 76.
13 Por. tamże, s. 36; E. Haenchen, Der Weg Jesu, Berlin 1968, s. 30.
14 Por. J. Kudasiewicz, Problematyka metodologiczno-teologiczna nauczania Jezusa, „Roczniki Teolo-

giczno-Kanoniczne” 29 (1982), z. 1, s. 58.
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3. Rodzaj literacki

Omawiając biblijne formy literackie, G. Lohfi ng wskazuje na ich wiel-
ką różnorodność: spis, kronika, dziennik podróży, saga, list, opowiadanie 
dydaktyczne, opowiadanie historyczne i inne15. Niezwykle wnikliwa cha-
rakterystyka tych form w konfrontacji z Markową perykopą o uzdrowie-
niu paralityka pozwala traktować ją jako opowiadanie historyczne. Lohfi ng
podaje, że taka forma literacka powinna: logicznie porządkować fak-
ty, właściwie przy tym je interpretując, oraz wskazywać na zrozumie-
nie ich w świetle wiary16. Wydaje się, że omawiana perykopa odpowiada 
wyżej podanym kryteriom. Analizując Mk 2, 1-12, możemy wyodrębnić 
poszczególne fakty: powrót do Kafarnaum i nauczanie (w. 1-2); przynie-
sienie sparaliżowanego (w. 3-4); rozmowa Jezusa z chorym (w. 5); uczeni 
w Piśmie podejrzewają Go o bluźnierstwo (w. 6-7); dyskusja Jezusa z nimi 
(w. 8-10); uzdrowienie chorego (w. 11-12a); reakcja tłumów (w. 12b). 
Łatwo można zauważyć, z jaką dokładnością zadbano o logiczne powią-
zanie ze sobą różnych faktów (od powrotu Jezusa do Kafarnaum, poprzez 
uzdrowienie paralityka przerywane dyskusją z uczonymi w Prawie, aż do 
reakcji tłumów) w narracyjną całość.

Trzeba również zwrócić uwagę, że centrum opisu stanowią słowa Jezusa 
dotyczące władzy odpuszczania grzechów (w. 5, 9, 10). Doskonale naświet-
lone przez św. Marka tło wydarzenia w osobach paralityka, uczonych w Pra-
wie, anonimowego tłumu pozwala na interpretację faktu uzdrowienia. 

Wypowiedź Jezusa ma uświadomić odbiorcy nie tylko cierpienie chore-
go czy wrogość kapłanów, ale przede wszystkim wskazać wypełnienie się 
Pisma: chromi chodzą (Iz 35, 5n.; 61, 1). Utożsamienie się z Synem Czło-
wieczym wskazuje na związek z Dn 7, 9-1417. Widać więc tu wyraźnie na-
wiązanie do tekstów starotestamentowych o charakterze mesjańskim 
– zbawczym. Pełne zrozumienie słów Jezusa dokonuje się w świetle wia-
ry. Konsekwencją przecież wypełniania się Pisma była Jego odkupieńcza 
męka. Nastąpiło więc wkroczenie w historię zbawienia. 

Zatem perykopę o uzdrowieniu paralityka w relacji św. Marka można 
zaliczyć do opowiadań historycznych, a więc takich, które pozwalają na in-
terpretację historii i jej ocenę w świetle wiary18.

15 Por. G. Lohfing, Rozumieć Biblię, tłum. B. Widła, Warszawa 1987, s. 83.
16 Por. tamże, s. 83-85.
17 Por. Komentarze i Marginalia Biblii Jerozolimskiej do Ewangelii, tłum. Z. Kiernikowski, Gniezno 

1992, s. 162.
18 G. Lohfing, Rozumieć Biblię, dz. cyt., s. 86.

J. Twardy, omawiając problematykę cudów Jezusa w Ewangelii św. Mar-
ka, wskazuje, że mają one „charakter typowo epifanijny”19. Właśnie w cu-
dzie uzdrowienia sparaliżowanego dokonuje się objawienie transcendencji 
i majestatu Jezusa, triumfu Pana Życia nad śmiercią, dobroci i mocy Bożej20. 
W interesującym nas opisie można dostrzec analogię do epifanii starote-
stamentowej. Czyny i słowa objawiającego się Boga potrzebowały pośred-
ników w tłumaczeniu Jego woli. Dlatego powoływani byli patriarchowie, 
królowie, prorocy, wśród których pierwsze miejsce zajmował Abraham, 
a potem największy tłumacz objawionej woli Bożej – Mojżesz21. W opisie 
Mk 2, 1-12 taką rolę odgrywa sparaliżowany, na którym dokonują się wiel-
kie dzieła Boże. Jego uzdrowienie odsłania, choć powoli, tajemnicę Jezusa 
Chrystusa. Uzdrowienie wskazuje na nadejście „pełni czasów” – Mesja-
sza, zbawcy ludzi. W tym kontekście wskazanie na epifanijny charakter pe-
rykop o cudotwórczej mocy Jezusa wydaje się przekonujące. Ponadto jest 
to zgodne z tym, co podaje Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo-
żym (nr 16), że Stary Testament znalazł wyjaśnienie w Nowym. Ponadto 
Instrukcja Papieskiej Komisji Biblijnej O historycznej prawdzie Ewangelii 
(21 kwietnia 1964) zwraca uwagę, że głoszący Chrystusa posługiwali się ta-
kimi rodzajami literackimi, jakie były używane przez autorów Pisma Świę-
tego. Wynika stąd, że ewangeliczne rodzaje literackie mają odwzorowanie 
w Starym Testamencie.

Przyglądając się układowi literackiemu perykopy Mk 2,1-12, nale-
ży stwierdzić, że zdradza ona również cechy katechezy. Przekonujących 
argumentów jest kilka. Pierwszym jest wiersz 2b: „a On głosił im naukę” 
(dosłownie – słowo). To stwierdzenie jest „przykładem wczesnochrześci-
jańskiej terminologii katechetycznej”22. Ponadto brak tu ścisłego wykładu 
dogmatycznego, który zawierałby credo, opisy liturgiczne, zasady moral-
ności23. Co prawda autor tych aspektów nie pomija, ale nie czyni z nich 
motta perykopy. Po trzecie, cała Ewangelia według św. Marka (w tym tak-
że 2, 1-12) nie zawiera informacji o pochodzeniu Jezusa, nie pada imię Jego 
Matki, brak wspomnienia o Jego ziemskim ojcu. Nie jest to więc biografi a. 
Taki układ mieć może tylko katecheza24.

19 J. Twardy, Cuda Jezusa we współczesnym przepowiadaniu, w: Biblia w nauczaniu chrześcijańskim, 
red. J. Kudasiewicz, Lublin 1991, s. 316.

20 Por. J. Kudasiewicz, Cuda Jezusa, dz. cyt., s. 153-156.
21 J. Homerski, Objawienie, w: Katolicyzm od A do Z, red. Z. Pawlak, Poznań 1989, s. 298.
22 T. Hergesel, Cuda w interpretacji Świętego Marka, dz. cyt., s. 234.
23 Por. E. Dąbrowski, Prolegomena do Nowego Testamentu, Warszawa 1952, s. 80.
24 Por. tenże, Ewangelie. Ich powstanie, dz. cyt., s. 85-86.
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Podsumowując, należy stwierdzić, że perykopa Mk 2,1-12 ma sche-
mat narracji, nie mając jednak charakteru czysto literackiego. To opowia-
danie wyróżnia przede wszystkim aspekt historyczny, czyniąc zeń relację 
faktyczną, prawdziwą, zaistniałą w czasie25. Charakter epifanijny perykopy 
w powiązaniu z wynikami analizy kontekstu, struktury i elementów kom-
pozycyjnych pozwala na pełniejsze odczytanie jej treści kerygmatycznej.

25 Por. T. Hergesel, Jezus Cudotwórca, dz. cyt., s. 62.
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Próba diagnozy 
współczesnej kultury 

Kultura zdaje się odgrywać we współczesnym świecie coraz większą 
rolę. Człowiek dzisiejszy bowiem pozostaje bardziej pod wpływem otacza-
jącej go kultury (w tym mediów) niż pod wpływem ideologii czy koncepcji 
fi lozofi cznych, których najlepszy czas, jak się wydaje, już dawno przemi-
nął. Profesor S. Huntington z Uniwersytetu w Harwardzie uważa nawet, 
że przyszłe konfl ikty światowe nie będą miały charakteru ideologicznego 
ani nawet ekonomicznego, lecz będą miały podłoże głównie kulturowe. 
Już jesteśmy uczestnikami swoistej „wojny kultur”, a jest ona o tyle groź-
na, że uwarunkowania kulturowe zmieniają się znacznie trudniej niż poli-
tyczne i ekonomiczne. Kultura jest bowiem znacznie trwalsza niż systemy 
polityczne czy układy biznesowe1. Skoro kultura jest tak ważna, warto się 
przyglądnąć, jakie oblicza prezentuje ona współcześnie. To zresztą bar-
dzo trudne zadanie, ze względu na zakres zagadnienia, ale i ze względu na 
kłopoty z defi nicją. Mówiąc „kultura”, wielu ludzi rozumie przez nią jakąś 
dziedzinę sztuki. Kulturę bowiem można rozważać bądź w szerszym zna-
czeniu antropologicznym, bądź też w znaczeniu artystycznym.

1. Koncepcja kultury i jej stosunek do religii

Spróbujmy jednak odpowiedzieć na pytanie: czym jest kultura? Jest ona 
dynamiczną relacją człowieka do samego siebie i do świata, będącą konty-
nuacją stworzenia, przetwarzaniem świata, „czynieniem go sobie podda-
nym”, a zatem współpracą z Bogiem. Człowiek poprzez kulturę podejmuje 
1 S. Huntington, The Clash of Civilizations?, „Foreign Affairs”, lato 1993, s. 22-49.
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wyzwania rzeczywistości, przed którą stoi. Kultura jawi się zatem jako dar 
możności, zdolności i sposobu samorealizacji osoby. Człowiek w kulturze 
ukierunkowuje całą swoją stronę somatyczną ku osobie, ku własnej jaź-
ni, ku człowieczeństwu. Jednocześnie przyroda i świat podporządkowa-
ne zostają jednostce lub danej zbiorowości. W kulturze mamy zatem do 
czynienia z personalizacją i jednocześnie z uspołecznieniem2. Cz. Bartnik 
pisze, że „(…) kultura to personalizacja człowieka i świata w relacji do czło-
wieka. Mówiąc szerzej: jest to transformacja natury ludzkiej w osobę, we 
wspólnotę osób i kształtowanie odnośnego świata na korzyść człowieka. 
Transformacja ta rozciąga się na całość Fenomenu Ludzkiego i na całość 
rzeczywistości, pozostającej w relacji do osoby ludzkiej. Kultura jest to za-
tem całość doznań, stanów, samorozumień (kultura bierna), sposobów by-
cia, życia i działań w sferze zewnętrznej i wewnętrznej (kultura czynna), 
oraz bilans owoców i wytworów materialnych i idealnych (proces kultu-
rowy), przy zmierzaniu wszystkich sfer do utworzenia z natury ludzkiej 
wymiaru osobowego na płaszczyźnie indywidualnej i społecznej (kultura 
jaźniowa, personacja)”3. Kultura jest zawsze personalizacją człowieka, czy-
li transformacją natury ludzkiej w osobę czy wspólnotę osób, i kształtowa-
niem świata „pod człowieka”. Wszystko to, co nie jest uczłowieczeniem, jest 
albo niekulturą (np. procesy chemiczne), albo antykulturą (np. eutanazja). 
Także grzech czy uczynione zło zawsze są antykulturą. 

Kultura bardzo często wchodzi w relacje z religią. Co prawda religię i kul-
turę należy rozróżniać, ale nie rozdzielać (dividuntur sed non separentur). 
Kultura odnosi się do natury i świata, a religia do Transcendencji. Choćby 
z tej racji nie można mówić, że istnieje kultura strukturalnie chrześcijań-
ska. Kultura i religia spotykają się jednak w tym samym podmiocie, którego 
dotyczą, tj. w człowieku. Akt religijny zakłada akt kulturowy, ponieważ re-
lacja człowieka do Boga jest warunkowana relacją do siebie i do otaczającej 
rzeczywistości. Akt kulturowy jest pierwszy przed aktem religijnym, jest 
narzędziem, aparaturą, przygotowaniem do skomplikowanego aktu religij-
nego. Ma to swoje reperkusje w pedagogii religijnej i duszpasterstwie, gdy 
zmierza się do ożywienia religijnego. Nie należy wtedy mnożyć aktów reli-
gijnych, przeciwnie: podnosić i ożywiać akty kulturowe. Rozwijając wyższą 
kulturę, tak naprawdę dynamizujemy religijność, udoskonalamy ją, huma-
nizujemy, odradzamy. Proces odwrotny też jest możliwy, tzn. religijność 
rozwija kulturę, ale jest to raczej proces wtórny, niekiedy nawet negatywny, 
2 Por. Gaudium et spes, 6, 25, 42, 63, 75. 
3 Cz. Bartnik, Teologia kultury, Lublin 1999, s. 22.

gdy religia utrwala złe strony kultury (np. fundamentalizm, szowinizm, na-
cjonalizm), jak to w historii nieraz bywało w kulturze germańskiej, bizan-
tyjskiej czy iberyjskiej4. Kultura i religia nie utożsamiają się i nie mieszają, 
nie są też zupełnie oddzielone. Spotykają się ze sobą w człowieku. Są sobie 
wzajemnie potrzebne. Kultura bez religii z czasem staje się pusta i niszcze-
je. Religia bez kultury narażona jest historycznie na wyobcowanie, irracjo-
nalizm i fanatyzm. Obydwie łączy dobro osoby, któremu mają służyć. 

Kultura sama w sobie nie jest ani religijna, ani antyreligijna, można by 
rzec: jest neutralna. To, jaka jest kultura, zależy od interpretacji personal-
nej. Miała ona w cywilizacji zachodniej różne postaci: arianizm uczynił 
z religii służebnicę kultury (religio ancilla culturae); monofi zytyzm z ko-
lei religię uczynił wartością naczelną, kulturę redukując do rangi niezna-
czącego elementu zagubionego w oceanie Królestwa Bożego; prawosławie, 
uprawiając nestorianizm, przyjęło, że religia i kultura istnieją obok siebie, 
ale się nie stykają, pozostają rozdzielone; islam i judaizm przyjęły tylko teo-
krację – religia spełnia wszystkie funkcje kultury5.

Kultura od początku swego istnienia odgrywała w społeczności potrój-
ną rolę: strażnika pamięci – przywoływała ślady mijającego czasu i dawa-
ła świadectwo światu; ministranta – w domenie sacrum nadawała formę 
i oprawę mitom i kultom religijnym; wodzireja – kształtując w sferze pro-
fanum obrzędy i obyczaje, a także organizując czas wolny. Poszczególne 
role w różnych epokach były mniej lub bardziej znaczące. W starożytności 
wszystkie trzy komplementarnie współistniały ze sobą. Architektura i sztu-
ka współgrały z aktami kultu i ludowymi festynami (igrzyska). W średnio-
wieczu aspekt sakralny zdominował sztukę, czego dowodem były tysiące 
katedr i kościołów, żywoty świętych, malarstwo religijne itp. W renesan-
sie kultura odeszła od sacrum i nabrała charakteru ludycznego, co znaczy, 
że objęła swoim zainteresowaniem doczesne i codzienne życie człowieka. 
Odcięła się od wizji metafi zycznej i tym samym skazała na uwiąd. Ostatnie 
stulecia są przykładem przyspieszonego, by nie powiedzieć ekspresowe-
go usamodzielniania się kultury, którego wynikiem jest jej – przynajmniej 
w pewnym sensie – kryzys, stan wyczerpania możliwości dalszego działa-
nia, niekiedy impotencji artystycznej, a z drugiej strony, rewolucji techno-
logicznej, umasowienia i komercjalizacji kultury6. 

4 Tamże, s. 26. 
5 Tamże, s. 27. 
6 A. Libera, Kultura wyższa miedzy skandalem a monologiem, w: Europa wspólnych wartości. Chrześ-

cijańskie inspiracje w budowaniu zjednoczonej Europy, red. S. Zięba, Lublin 2004, s. 60-62.
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2. Stan współczesnej kultury

Stawiając pytanie o stan współczesnej kultury, trudno na nie odpowie-
dzieć jednoznacznie, ponieważ na wielu płaszczyznach życia znaczenie 
kultury zostało utracone do tego stopnia, że całokształt ludzkiego działania 
jest niekiedy nazywany działaniem kulturotwórczym niezależnie od jego 
odniesienia do dobra czy zła, piękna czy brzydoty. Poza tym uwidacznia się 
banalizacja i trywializacja kultury, zwłaszcza w mediach, przy jednoczes-
nej tendencji do wytworzenia jednej tylko „kultury globalnej”, bez tożsa-
mości, historii, poczucia przynależności, pozbawionej „pamięci”. W takiej 
konwencji wszystko jest interpretowane jako pewien rodzaj kultury, nawet 
wyprawa do MacDonald’s, wypicie piwa na pikniku promocyjnym, we-
wnętrzne obnażanie się w programie Big Brother, czy występ w fi lmie por-
nografi cznym. Z drugiej strony, za sprawą sekularyzacji żyjemy w kulturze 
w coraz większym stopniu pochrześcijańskiej, oddalającej się od wartości 
chrześcijańskich, a nawet wrogo do nich nastawionej. Człowiek żyje w dra-
matycznym rozłamie między Ewangelią a kulturą, czego owocem jest jego 
sposób myślenia i dokonywanie wyborów w duchu całkowicie świeckim. 
Myślę, że można pokusić się o podanie kilku aspektów charakteryzujących 
współczesną kulturę. Jawi się ona zatem jako:

K u l t u r a  o d p e r s o n a l i z o w a n a: odcinająca się od koncepcji 
człowieka jako osoby (pod wpływem postmodernizmu), ale nieodcinają-
ca się od człowieka w ogóle. Co więcej, w pewnym sensie okazuje temu 
człowiekowi więcej uwagi niż kiedyś (szeroko rozwijane prawa człowie-
ka). Jej celem jest jednak nie tyle dobro osoby, ile wymierne korzyści. Jest 
to kultura hołdująca konsumizmowi, irracjonalizmowi, a niekiedy i prymi-
tywizmowi, czego wyrazem może być pochwała przerostu formy nad treś-
cią, co lansuje lider francuskiego postmodernizmu Jean-François Lyotard 
w książce Kondycja ponowoczesna7. Obserwujemy współcześnie, jak inte-
lektualna i duchowa jakość człowieka obniża się pomimo postępującego 
rozwoju cywilizacyjnego. Zakrawa na ironię, że w krajach najwyżej cywi-
lizacyjnie rozwiniętych „dziczenie” człowieka jest szczególnie zaawanso-
wane. Innym paradoksem jest z jednej strony rosnąca liczba uczonych, 
intelektualistów, twórców, a z drugiej utrata przez miliony ludzi kontak-
tu z humanistycznym dorobkiem przeszłości8. Można to nazwać paradok-
sem dziejów. Nigdy w przeszłości ludzie nie mieli tak powszechnego do-

7 J. F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna, Warszawa 1997, s. 61.
8 K. Krzysztofek, Cywilizacja: dwie optyki, Warszawa 1991, s.120.

stępu do kultury (choćby przez media), a jednocześnie nigdy nie byli tak 
daleko od właściwego jej rozumienia. Nigdy wcześniej nie było również 
tak zaawansowanej indywidualnej i zbiorowej świadomości, a jednocześ-
nie niemocy, napięć i skomplikowanych sytuacji, których konsekwencje 
trudno przewidzieć. Myślę tu o nowym „okrutnym fenomenie” naszych 
czasów, jakim jest światowy terroryzm. Trudno go do końca zrozumieć, 
ale z całą pewnością jest on problemem nie tylko politycznym, ale także 
kulturowym. Rozpad systemów wartości, samotność, nieprzystosowanie 
do świata, bunt przeciwko niesprawiedliwości, brak perspektyw, życiowe 
lęki, destrukcyjny wpływ medialnej przemocy – wszystkie te czynniki mają 
swoje kulturowe korzenie.

K u l t u r a  w y o b c o w a n a: utraciła swoją harmonię, co spowodowa-
ło, że współczesny człowiek poczuł się zagrożony i zaczął uciekać. Ucieka 
albo w przeszłość – poprzez przywoływanie mód artystycznych i obyczajo-
wych typu „retro” – lub w przyszłość, poprzez tworzenie futurologii, scien-
ce fi ction, a niekiedy utopii. Zagrożenie jest potęgowane świadomością, że 
dzieła człowieka stają jakby ponad nim, a niekiedy i przeciw niemu. Dzieje 
się tak nie tylko w sferze techniki, ale coraz częściej także w bioetyce i ekolo-
gii. Zmieniła się sama defi nicja kultury. Dziś jest nią pewien wyspecjalizowa-
ny rodzaj działalności ludzkiej prowadzony przez artystów czy menadżerów. 
Zwykły człowiek, który tworzył kiedyś tradycyjną kulturę, jest dziś onieśmie-
lony swoją niefachowością, a poniekąd i zadowolony, że nie musi się trudzić, 
bo inni zrobią to za niego. On sam staje się konsumentem i podglądaczem, 
ale nie uczestnikiem i twórcą9. Takie podejście do kultury sprawia jednak, że 
staje się ona czymś dalekim, obcym, a niekiedy i niezrozumiałym.

K u l t u r a  f u n k c j o n a l n a  i  u t y l i t a r y s t y c z n a: przeciwsta-
wiająca się racjonalizmowi, a co za tym idzie, rezygnująca z poszukiwania 
obiektywnej prawdy. Jest to kultura odcinająca się od klasycznych wartości 
grecko-rzymskiego antyku – piękna, dobra, prawdy, sacrum, albo interpre-
tująca je we właściwy sobie sposób. Klasyk postmodernizmu amerykański 
myśliciel R. Rorty napisze, że nie fi lozofi a i epistemologia są podstawowy-
mi elementami kultury, lecz pragmatyka życia ludzkiego. Kultura w takim 
rozumieniu to „wielość roszczeń poznawczych”10. Tak eksponowany uty-
litaryzm wprowadza do kultury komercjalizację i marketyzację. Kultura 
sprowadzona do poziomu rynku może kreować świadomość, że człowiek 
nie należy tak naprawdę do żadnej kultury. A jeśli już, to do tej utożsa-
9 J. Pasierb, Pionowy wymiar kultury, Kraków 1983, s. 12-13.
10 R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, Warszawa 1994, s. 9.
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mianej z rozrywką, pogonią za brutalną sensacją, przemysłem kulturo-
wym, zamiast z trudnym i wymagającym poszukiwaniem piękna. Wolność 
w kulturze to nie tylko brak pokory wobec władzy, to także niezależność 
wobec dyktatu rynku. I choć twórczość zawsze była towarem, to jednak 
stawała się nim niezależnie od artysty. Pięknie wyraża to J. Szajna: „Sam 
akt tworzenia pozostaje bezinteresowny, jest ryzykiem obarczonym odpo-
wiedzialnością”11. 

K u l t u r a  z d e s a k r a l i z o w a n a: niekoniecznie musi być jednak 
antyreligijna. W Polsce być może nie jest to tak jaskrawie widoczne jak 
na zachodzie Europy. Istnieje jakaś irracjonalna niechęć do tego, by war-
tości chrześcijańskie przedstawiać w nowoczesnym świecie jako prawdzi-
wy humanizm. Raczej się je ośmiesza, przypisując im rolę zmurszałych 
pomników historii, bądź zwyczajnie zbywa milczeniem. Sacrum próbuje 
się oderwać od profanum, a przecież kultura była, jest i mam nadzieję, że 
będzie miejscem, w którym „profanum przecina się z sacrum”. Człowiek 
– osoba skończona – może odnaleźć pełnię swojego człowieczeństwa je-
dynie w kontakcie z rzeczywistością, która go przerasta. Sacrum jest zatem 
nadzieją dla człowieka, jest jego ubogaceniem. Sacrum jako miejsce święte 
porządkuje świat, nadaje mu wymiar nadprzyrodzony, harmonizuje czło-
wieka. Jest konieczne, bo, jak to barwnie wyraził H. Paprocki, „w każdej 
innej sytuacji mamy do czynienia z szaleństwem człowieka. Stoimy więc 
wobec wyboru między szaleństwem i uporządkowanym życiem. Mówiąc 
brutalnie, wobec wyboru między rynsztokiem i salonem”12.

K u l t u r a  n i e e l i t a r n a: Z. Bauman zauważa, że współczesna cywi-
lizacja nie jest już kulturą elit, lecz mas składających się z niewybrednych 
odbiorców. Ponowoczesna kultura jest podobna do spółdzielni spożyw-
ców, w której każdy może wybrać i nabyć odpowiadające mu towary13. 
Samo umasowienie kultury jest jednak cenne. Prawdziwa sztuka nie jest 
w stanie realizować zapotrzebowania masowego odbiorcy, a sukces arty-
styczny nie jest równoznaczny z popularnością. Nie chodzi jednak o to, 
aby pozbawić kultury wysokiej szerokie grono ludzi, nie aprobując kultu-
ry masowej. Chodzi raczej o to, aby taką kulturę uwznioślać, nie dać się 
odhumanizować przez różne zjawiska współczesnego świata (materializm, 
hedonizm, konsumeryzm). Chronić się od zepsucia kulturowego, nie pod-

11 J. Szajna, Żyjemy w czasach bezideowej konsumpcji, „Dziennik” z 3 listopada 2006, s. 29.
12 H. Paprocki, Sacrum i profanum: nadzieje i zagrożenia. Sacrum i profanum a współczesna kultu-

ra (Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu Senatu RP, 
25 kwietnia 2006), Warszawa 2006, s. 66. 

13 Por. Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 182-189.

dawać się pasywnie bez możliwości wpływania na kulturę lub tworzenia 
alternatyw. Nie akceptować nierozważnej sekularyzacji – która bezkry-
tycznie przyjmuje wszystko ze świata, asymiluje wszystko, nie dokonując 
selekcji kultury antystrukturalnej, antysymbolicznej, antyduchowościowej. 
Nie akceptować w sposób zaślepiony pluralizmu – prawdziwy pluralizm 
nie jest zwykłym rozpoznaniem istniejących różnorodności i praw do wol-
ności. Uznaje on prawa innych, nawet jeśli nie współgrają one z jego war-
tościami, a przy tym ma odwagę oceniać kultury. 

K u l t u r a  a l t e r n a t y w n a: kultura współcześnie przybiera niekiedy 
postać subkultury. Bierze się to z istniejącej w człowieku potrzeby dostrze-
żenia własnej odrębności i związanej z tym chęci bycia sobą. Zwłaszcza 
młodzi ludzie w sytuacji niepewności i zagubienia poszukują wsparcia psy-
chicznego i moralnego, które odnajdują dzięki przynależności do grupy. 
Młodzież identyfi kuje się z grupą dwojako: ideowo – poprzez wyrażanie 
zgodnie z przyjętą ideologią swojego stosunku do rodziny, szkoły, społe-
czeństwa, religii; zewnętrznie – za pomocą ubioru, niekonwencjonalnych 
zachowań, upodobań do słuchania określonego gatunku muzyki, sposo-
bu odżywiania się itp. Subkultury powstają z zapotrzebowania na wartości 
duchowe, których pozbawia ich zdominowana przez technikę współczes-
na kultura. Ludzie czują się ograniczani w rozwoju osobowościowym przez 
technokratyczny ład społeczny. Kwestionują kulturę w ogóle, gdyż widzą 
w niej narzędzie zniewalania człowieka. Kultury alternatywne wypływają 
z przekonania, że zmianom w kulturze musi towarzyszyć zmiana stosun-
ku człowieka do przyrody (ruchy ekologiczne), do drugiego człowieka (ru-
chy pacyfi styczne), do ludzkości (ruchy antyrasistowskie, ekumeniczne)14. 
Świat różnorakich subkultur jest najczęściej tworzony przez młodzież, 
która jest obecna w życiu społecznym na dwa sposoby: poprzez akcepta-
cję lub negację wartości i norm społecznych danej kultury. W pierwszym 
przypadku jest uważana za prospołeczną, w drugim za „margines” wcho-
dzący w różne grupy nieformalne, tworzący subkultury, które najczęściej 
są postrzegane negatywnie. 

Subkultury można podzielić na kilka rodzajów: religijno-terapeutyczne 
i ekologiczno-pacyfi styczne – poszukujące nowych wartości i przeżyć. Re-
prezentują one dwa odmienne typy. Z jednej strony: wiarę w rozum, potęgę 
nauki, racjonalizm i krytycyzm, z drugiej, religijny mistycyzm zmierzają-
cy w kierunku sekt, kultów, magii, astrologii. W tego rodzaju subkulturach 
14 M. Filipiak, Od subkultury do kultury alternatywnej. Wprowadzenie do subkultur młodzieżowych, 

Lublin 1999, s. 91.
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jest widoczne poszukiwanie autorytetu, któremu młodzi ludzie mogli-
by zaufać i na którym mogliby się wzorować w swojej życiowej wędrów-
ce. Subkultury buntu społeczno-obyczajowego charakteryzują się stylem 
życia nieprzystającym do powszechnie uznawanej kultury. Wywodzą się 
z kontestacyjnych postaw pokolenia zwanego „beat generation” – poko-
lenia lat pięćdziesiątych dwudziestego stulecia, kiedy to młodzi twórcy 
dokonali w USA frontalnego ataku na wszystko to, co stanowiło chlubę 
Ameryki – dobrobyt materialny, system demokratyczny, gospodarkę wol-
norynkową, wyznawane wartości, technologię, a nawet kulturę masową. 
Subkultury ucieczki i izolacji – nieakceptujące świata, w którym przyszło 
im żyć, zamykające się w swoich grupach i agresywnie ustosunkowane do 
innych. Brak adaptacji do społeczeństwa rodzi narastający i sięgający aż 
po nienawiść „innego” bunt. Subkultury kreatywne – bazujące najczęściej 
na zainteresowaniu światem mediów elektronicznych, festiwalami mło-
dzieżowymi, happeningami, sztuką graffi  ti itp. W wymiarze politycznym 
grupy te kontestują aktualną politykę i dążą do legalizacji ugrupowań opo-
zycyjnych, publicznych demonstracji, strajków15. 

K u l t u r a  w i r t u a l n a: za sprawą coraz bardziej rozwiniętej techno-
logii powstaje rzeczywistość wirtualna. Nazywana jest ona niekiedy symu-
lacją komputerową, sztuczną rzeczywistością, środowiskiem wirtualnym 
albo cyberprzestrzenią. Epoka ponowoczesna pozostaje pod ogromnym 
wpływem technologii, w której informacja jest zbierana nie na sposób li-
teracki, ale poprzez technologię komunikacyjną. Obecność ludzi nie jest 
obecnością realną, lecz teleobecnością – każdy z każdym może się bez prob-
lemu połączyć, skontaktować, ale nie jest to kontakt w świecie rzeczywi-
stym „tu i teraz”. Poprzez przekaz medialny środowisko może być zarówno 
czasoprzestrzennie „realne” (obraz dalekiego kraju widzianego w kamerze 
wideo), jak i ożywiony, ale nieistniejący, bo powstały za pomocą techni-
ki komputerowej (świat gier komputerowych). Kultura jawi się w niej jako 
wielka przestrzeń medialna, w której ludzie rozmawiają ze sobą za pomo-
cą ekranów telewizyjnych, pilotów, joysticków i telefonów. Odnosi się ona 
szczególne do komunikacji międzyludzkiej i potęgi mediów elektronicz-
nych. Nie jest widowiskiem, względem którego widz wzbudza w sobie kry-
tyczną świadomość. Jest rzeczywistością, w której człowiek bierze udział, 
której staje się wykonawcą i uczestnikiem, „wchodzi do wewnątrz”, a tym 
samym traci dystans i możliwość obiektywnego osądu. Siłą rzeczy rzutu-
je to na kulturę, a nawet tworzy jej nową jakość, to jest kulturę wirtualną. 
15 Por. M. Jędrzejewski, Młodzież a subkultury, Warszawa 1999.

W związku z tym rodzi się pytanie, czy kultura XXI wieku nie doprowadzi 
do tego, że komputery będą kontrolować świat materialny, a w świecie re-
alnym nie poradzimy sobie z medialnymi psychopatami? 

Najnowszym osiągnięciem medialnym jest Internet. Trzeba jednak 
umieć z niego korzystać roztropnie i odpowiedzialnie. Internet zmienia 
w zasadniczy sposób psychologiczny stosunek człowieka do czasu i prze-
strzeni. Jest narzędziem neutralnym, może być wykorzystany w sposób 
konstruktywny, ale i niszczący. Jeśli poprzestanie się na tym, co dotykal-
ne, użyteczne i natychmiast osiągalne, może zabraknąć woli sięgnięcia po 
to, co kosztuje i wymaga pogłębionej refl eksji. Korzystanie z Internetu nie 
może ograniczać się do asymilacji zmieniających się błyskawicznie obra-
zów, informacji, treści i dźwięków, dających zresztą wrażenie, że wszystko 
jest zmienne, a więc relatywne, a skoro tak, należy uciekać od odpowie-
dzialności i osobistego zaangażowania. Internet ma tworzyć kulturę. 

K u l t u r a  p o s z u k u j ą c a  i n t e r i o r y z a c j i: kultura prowadzi do 
tego, co jest dogłębnie humanizujące i twórcze. Rozwaga w tworzeniu kul-
tury zależy od duchowości i od stopnia osobistego dialogu z kulturą. Jeśli 
dominuje w nim izolacja, pozostaje gorzka krytyka rzeczywistości. Jeśli jest 
w nim radość otwarcia, w każdej kulturze odnajdziemy pośród wielu ne-
gatywów także wartości autentyczne16. Wspomniana rozwaga w tworzeniu 
kultury sprawiła, że współczesna myśl chrześcijańska traktująca o kultu-
rze koncentruje się wokół trzech zasad: kultura postrzegana jest jako kon-
tekst dla transcendencji ludzkiej, czyli twórczego spotkania z Bogiem; 
kultura, będąc tworem ludzkim, postrzegana jest jako źródło pewnej dwu-
znaczności, potrzebuje wyboru i oczyszczenia, ale rozbudza w człowieku 
pragnienie nieśmiertelności; kultura widziana jest jako środek mediacyjny 
w przekazywaniu wiary ludziom17. Spotkanie Bożego Objawienia i ludzkiej 
teologii dokonuje się w kulturze, czego przykładem jest sztuka, architektu-
ra, muzyka, opowieść biblijna, celebracja liturgiczna, egzegeza, ale także 
teatr i fi lm. Można także, zdaniem E. Salmanna, odwrócić porządek i samą 
kulturę potraktować jako miejsce teologiczne (locus theologicus)18. Teolo-
gia i kultura spotykają się również w codziennym życiu, w formach i treści 
tego, co człowiek przeżywa: miłosierdzie, pobożność, modlitwa, miłość, 
moralność, sakramenty, praca, choroba, sposób widzenia świata, który 
tworzy kulturę i wpływa wymiernie na teologię.

16 Por. M. P. Gallagher, Fede e cultura. Un rapporto cruciale e conflittuale, Mediolan 1999, s. 163-172. 
17 Zob. G. Langevin, L’inculturation selon le magistere de l’Eglise catholique romaine, „Nouveau Dialo-

gue” 97 (1993), s. 23
18 E. Salmann, Daleka bliskość chrześcijaństwa, Kraków 2005, s. 94.
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Wydawać by się mogło, że we współczesnym widzeniu kultury przewa-
ża aspekt negatywny. Chciałbym jednak zauważyć, że we wszystkich uję-
ciach negatywnych uwidaczniają się elementy pozytywne, które sprawiają, 
że kryzys powinien być postrzegany nie jako „czarnowidztwo”, ale jako 
„epokowe przesilenie”, podstawa dialogu, początek odrodzenia. 

3. Stan współczesnej sztuki

Na sztukę, podobnie jak na kulturę, należy patrzeć w perspektywie an-
tropologicznej. Należy dostrzegać w niej nie tylko estetyczne piękno, har-
monię, środek dekoracyjny czy wyposażenie sakralnych obiektów. Trzeba 
wystrzegać się infantylizującego komercjalizmu sztuki masowej. Sztukę 
należy postrzegać pod względem jej relacji do człowieka. Wtedy być może 
nie stracimy – o czym wspomina Gaudium et spes – „zmysłu kontemplacji 
i podziwu” i ocalimy nie tylko świat piękna, ale i samych siebie. Chciałbym 
w tym miejscu nawiązać do Jana Pawła II i jego postrzegania znaczenia 
sztuki w życiu człowieka i Kościoła: „Kościół potrzebuje sztuki, nie tylko 
po to, ażeby zlecać jej zadania i w ten sposób zapewnić sobie jej służbę, ale 
przede wszystkim po to, aby osiągnąć głębsze poznanie conditio humana, 
wspaniałości i nędzy człowieka. Kościół potrzebuje sztuki, aby lepiej wie-
dzieć, co kryje się w człowieku: w tym człowieku, któremu ma głosić Ewan-
gelię. W szczególności Kościół potrzebuje sztuki dla swojej liturgii, która 
we wszystkich wymiarach ma być inspirowanym przez wiarę dziełem sztu-
ki, łączącym w sobie wszystkie twórcze siły z dziedziny architektury, sztuk 
plastycznych, muzyki i poezji”19. 

Współczesna sztuka zdaje się niekiedy zapominać o swojej roli wzboga-
cania i uszlachetniania człowieka, i dlatego bywa często artystyczną pro-
wokacją, odrzuceniem wartości, skandalem, znieważaniem ustalonych 
kanonów dla podkreślenia awangardy, a nawet bluźnierstwem20. Wszyst-
ko to stanowi dowód rozpaczliwego zagubienia artystów, życia i tworze-
19 Jan Paweł II, Natura i sztuka, w: tenże, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, Rzym 

1988, s. 205.
20 Przykładów tego typu zachowań można podać wiele: fotografia własnego ojca leżącego w poniże-

niu przy muszli klozetowej, pijanego do nieprzytomności; obnażająca się artystka, która sama staje 
się eksponatem na wystawie, a zwiedzający mogą przez wziernik wetknięty w jej pochwę zajrzeć do 
środka; performance polskiego artysty, który tarzał się po leżącym na podłodze krucyfiksie, z wy-
raźną aluzją do erotycznych pieszczot; artyści kaleczący się na oczach publiczności i toczący żywą 
krew na wernisażach, a nawet bryzgający nią widownię; publiczne stopniowe obcinanie sobie peni-
sa; młoda aktorka w Chile, która zamieszkała w przezroczystym domu w samym centrum miasta. 
Przechodzący tamtędy przechodnie mogli obserwować dwadzieścia cztery godziny na dobę naj-
bardziej intymne czynności z jej życia.

nia bez poczucia wartości. Nie wystarczy bowiem wyrażać cokolwiek, po-
zwolić się podglądać jak w Big Brotherze i twierdzić, że w podglądaniu jest 
geniusz sztuki. Nie wystarczy także umieć sprzedawać wszystko, bo nie 
wszystko jest na sprzedaż, na przykład trywialność, głupota i banał. Sztuka 
nie może być banalna, bo byłoby to zaprzeczeniem jej istoty. Nie wszyst-
ko też jest dziełem sztuki, na przykład ustawione w odpowiedniej kombi-
nacji muszle klozetowe. Jak to się ma do Piety Michała Anioła albo muzyki 
Mozarta? Takie podejście do sztuki jest rodzajem nihilizmu, który nie tyle 
neguje ustalony porządek, wyraża bunt i gniew, ile ukazuje pustkę, bezide-
owość i przygnębiającą jałowość. Współcześnie mamy do czynienia z kry-
zysem nie tyle wartości (bo czyż prawda, piękno czy dobro mogą podlegać 
kryzysowi?), ile kultury i sztuki, czyli załamaniem się wzorców, hierarchii 
wartości, wulgaryzacją gustów, dyktatem przemysłu kultury i komercji, 
nadprodukcją wzajemnie znoszących się obrazów, dźwięków, słów, zna-
ków, komentarzy prowadzących – jak to nazywa T. Sobolewski – do „wy-
zysku wyobraźni”. Jesteśmy zmuszani do ich konsumowania, choć nie są 
nam one potrzebne do życia. Dlatego należy uświadamiać sobie ten wyzysk 
i uwolnić wyobraźnię21. Józef Szajna, jeden z najwybitniejszych współczes-
nych polskich artystów (twórca teatralny, malarz, rzeźbiarz), do kanonu 
cech prawdziwej sztuki zalicza: wierność ideałom; wspólną płaszczyznę 
poszukiwania wartości i określenia siebie w pewnej „mentalności środowi-
skowej” – i ubolewa nad zanikiem więzi, wyrażanych dziś jedynie w knaj-
pie przy alkoholowej balandze; nieustanne uczenie się rozumienia sztuki; 
zdolność do refl eksyjnej analizy i zadumy nad światem, która nie jest tyl-
ko migawkową wiedzą o nim, ale wiedzą o rzeczywistości docierającą do 
przyczyn; niesienie dobra i nieepatowanie złem; próbę scalenia chaosu 
świata; umiejętność posługiwania się ponadnaturalistycznym językiem22.

Zapytajmy jeszcze, kim jest artysta współczesny? W dużym uproszcze-
niu można by pokusić się o odpowiedź, że pozostaje on pod wpływem nur-
tu postmodernistycznego. A skoro tak, przejawia charakterystyczne dla 
tego sposobu myślenia cechy. Jest przede wszystkim osobą tolerancyjną 
dla odmiennych wartości kulturowych i estetycznych, wychodzącą z zało-
żenia, że to, co znajduje się na pograniczu różnych kultur, na styku różnych 
stylów myślenia i odczuwania, a także różnych wizji świata i człowieka, jest 
najciekawsze. Jak każdy wyznawca postmodernizmu, jest niepewny fun-
damentalnych wartości, niezdolny do podjęcia aksjologicznie umotywo-
21 T. Sobolewski, Myśli na temat kiczu nihilistycznego, w: Sacrum i kultura, red. R. Rubinkiewicz, 

S. Zięba, Lublin 2000, s. 235.
22 J. Szajna, Żyjemy w czasach bezideowej konsumpcji, dz. cyt., s. 28-29.
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wanego wyboru, nie ma określonego światopoglądu, a zatem jest raczej 
stylistą. Operuje mitami, znakami oraz symbolami kulturowymi i nie pre-
feruje takich czy innych wartości estetycznych. Niekiedy stawia na jednym 
poziomie arcydzieła i kiczowatą produkcję artystyczną. Może robi to świa-
domie, w tym celu, by zniwelować granicę między sztuką elitarną a kul-
turą masową. Przejawia w sztuce hedonistyczne, zabawowe, komercyjne 
nastawienie. Zmierza bardziej do komercyjnego sukcesu niż do wyrażenia 
twórczej misji duchowego przewodnika ludzi. Posługuje się dekonstruk-
cją i dowolnym, czasem dowcipnym, a czasem trywialnym komponowa-
niem fragmentów dawnych i nowych, żonglowaniem różnymi formami 
estetycznymi, swoistego rodzaju „mieszanką artystyczną” łączącą histo-
rię i mitologię, elitarność i masowość, sacrum i profanum. Nie poddaje się 
żadnej dyscyplinie formalno-konstrukcyjnej. Jest nie tyle tolerancyjny, ile 
pobłażliwy wobec inności23. Czy mimo tego ponowoczesnego ukierunko-
wania może działać twórczo? Być może tak. Niektórzy twierdzą, że myśle-
nie postmodernistyczne jest formą oczyszczenia chrześcijaństwa z tego, 
co jest tylko ludzkim wymysłem zaciemniającym światło Ewangelii, tak 
jak herezje były kiedyś punktem wyjścia do nowych, pogłębionych prze-
myśleń24. Postmodernizm pojawił się jako reakcja przeciwko jednostron-
nemu racjonalizmowi, kultowi rozumu, postępu i cywilizacji. Pomimo 
swoich błędów jest on przestrogą przed iluzjami racjonalizmu oświece-
niowego, nie zostawia bowiem człowieka w zimnym świecie racjonalizmu 
antyreligijnego, ale otwiera go na transcendencję (inna rzecz, jak ją poj-
muje). Powraca do sacrum religijnego i mitycznego oraz do potrzeby war-
tości regulujących życie ludzkie, nawet jeśli nie mają one przedmiotowej 
prawomocności. Bóg, choć nie jest możliwy, jest konieczny25. Postmoder-
nizm ugruntował we współczesnym świecie takie pojęcia jak wolność, plu-
ralizm, tolerancja, emancypacja, autonomia, antytotalitaryzm, solidarność 
i sprawiedliwość, choć nie zawsze właściwie je rozumie26. Postmodernizm, 
będąc próbą poszukiwania nowej świadomości historycznej w kryzyso-
wym momencie istnienia człowieka27, być może przygotowuje nadejście 
nowej formacji socjokulturowej, w większym niż obecnie stopniu nawią-
zującej do aksjologii. Należałoby sobie życzyć, aby obecny zamęt warto-
23 T. Szkołut, Postmodernizm – nowa świadomość historyczna?, w: Oblicza postmoderny. Teoria i prak-

tyka uczestnictwa w kulturze współczesnej, red. A. Zadler-Janiszewska, Warszawa 1992, s. 180-194.
24 R. Kuligowski, Postmodernizm jako wyzwanie dla kultury, w: Kultura chrześcijańska, red. J. Łukom-

ski, Kielce 2004, s. 49.
25 M. Gołaszewska, Postmodernistyczna gra w kulturę, w: Oblicza postmoderny. Teoria i  praktyka uczest-

nictwa w kulturze współczesnej, dz. cyt., s. 104.
26 S. Kowalczyk, Idee filozoficzne postmodernizmu, Radom 2004, s. 113.
27 Zob. T. Szkołut, Postmodernizm – nowa świadomość historyczna?, dz. cyt., s. 180-194.

ści został przełamany, co może stać się za sprawą, miedzy innymi, głębszej 
wiedzy i świadomości kulturowej. Postmodernizm prezentuje, jak słusznie 
zauważa S. Kowalczyk, wysoki poziom intelektualnych analiz i posługu-
je się przy tym prawdziwym kunsztem językowo-literackim28, którego po-
trzeba dzisiaj teologii i kulturze. Możemy uczyć się od postmodernistów 
umiejętności podejmowania ważnych problemów fi lozofi cznych i ich ana-
lizy, prowadzonej nie w sposób abstrakcyjny, lecz egzystencjalny, w per-
spektywie współczesności i z uwzględnieniem kontekstu społecznego. 

Podsumowując refl eksję nad współczesną kulturą, nie chciałbym zgo-
dzić się na dość powszechnie występujący pesymizm kulturowy. Zauwa-
żam, że zdecydowana większość autorów zajmujących się problematyką 
kulturową bije na alarm i w czarnych kolorach postrzega stan dzisiejszej 
kultury. W Polsce jest to zrozumiałe, gdyż pospieszna transformacja uszko-
dziła kulturę. Nie kwestionując słuszności ich analiz, trzeba zauważyć, że 
w kulturze widać nowe trendy, nową wrażliwość, poszukiwanie nowych 
form wyrazu. Nie przestali przecież rodzić się znakomici malarze, muzy-
cy, fi lmowcy, aktorzy, poeci, a i ludzkość nie wydaje się aż tak obojętna, 
aby nie potrafi ła widzieć piękna w człowieku i otaczającej go rzeczywi-
stości. Sztuce potrzeba więcej uczucia, ciepła, harmonii, wrażliwości, za-
chwytu nad tajemnicą (sacrum), umiejętności wejrzenia w serce, mądrości 
płynącej z serca, wsłuchania się w serce w sposób uczciwy i szczery. Staty-
styczny obywatel stracił zdolność wchłaniania języka artysty, dlatego we 
współczesnym świecie została zagubiona kultura duchowa. Dobra sztuka 
otwiera pole do dialogu i poszukiwania prawdy, stosując język zrozumia-
ły. Należy zatem podjąć ten dialog, zmieniając konsumistyczną koncepcję 
sztuki w personalistyczną, aby ocalić w ten sposób człowieka, kulturę i hi-
storię. 

28 S. Kowalczyk, Idee filozoficzne postmodernizmu, dz. cyt., s. 113.
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Kazimierz Fryzeł CSsR
WSD Redemptorystów – Tuchów

Sakrament pojednania misj 
redemptorystów

Wprowadzenie

Św. Alfons de Liguori był głęboko przekonany, że sakrament pojedna-
nia jest nie tylko naszą misją, ale czymś, co stanowi istotę przyjęcia Bożego 
Objawienia i nawrócenia. W okresie, w którym przyszło mu żyć, poprzez 
swoją pracę apostolską chciał zaradzać wielkim problemom, jakie przeży-
wał ówczesny Kościół. Nowa jakość przepowiadania kerygmatyczno-ka-
techetycznego, jaką zaproponował, miała zaradzać ogromnej ignorancji 
religijnej. Zaś poprzez dobrze sprawowany sakrament pojednania chciał 
kształtować ludzkie sumienia w dobie, w której pojawia się wiele opcji, po-
glądów, w nurcie poszukiwania rozwiązań nowych problemów moralnych, 
wynikających z okresu oświecenia.

Św. Alfons ukazuje najpierw Boże Miłosierdzie, które w sakramencie 
pojednania jawi się w pełni każdemu człowiekowi dobrej woli. W swoich 
pismach i listach wykazywał wielką troskę o kształtowanie dobrych szafa-
rzy tego sakramentu.

Podczas misji, rekolekcji dobierał spowiedników, którzy mieli wystar-
czającą wiedzę teologiczną, znajomość teologii moralnej i dróg życia du-
chowego, jak również byli zdolni do prawidłowego formowania ludzkich 
sumień. W czasie misji chodziło o przyjęcie nauki, pogłębienie Bożego 
Objawienia, a na tym fundamencie ożywienie wiary. Zaś sakrament po-
jednania w czasie misji miał prowadzić do nawrócenia negatywnego, czyli 
powstania z grzechów, upadków i zniewoleń, jak również do zapoczątko-
wania nawrócenia pozytywnego, czyli wejścia na drogę duchowego pogłę-
biania.

Natomiast podczas renowacji misji wprowadzał wiernych w głębsze ży-
cie modlitwą, stanem łaski uświęcającej, czyli życia w przymierzu jedności 
z Bogiem, miłością we wspólnocie rodzinnej, środowisku. Sakrament po-
jednania z okazji renowacji misji miał być przede wszystkim pogłębieniem 
i utrwaleniem nawrócenia pozytywnego, czyli rozwoju duchowego w stro-
nę świętości i dobrego spełniania wszystkich powołań. 

W samym zaś celebrowaniu sakramentu pojednania św. Alfons podkre-
ślał dwie świętości: pierwsza to obecność Chrystusa, pełnego miłości i mi-
łosierdzia, druga to ludzkie sumienie, które trzeba uszanować, a jeśli jest 
błędne, to zadaniem szafarza jest jego kształtowanie.

Dla św. Alfonsa w posłannictwie redemptorysty na równi są: głoszenie 
słowa Bożego na miarę potrzeb współczesnego człowieka i właściwe spra-
wowanie sakramentu pojednania. To stanowi naszą misję pierwszorzędną, 
z ukierunkowaniem przede wszystkim na ludzi najbardziej opuszczonych, 
a pośród nich zwłaszcza ubogich. 

„Celebracja sakramentu pojednania to niewątpliwie najtrudniejsza i naj-
bardziej delikatna, męcząca i wyczerpująca, ale też najpiękniejsza i przyno-
sząca radość posługa kapłańska”1 – powiedział Jan Paweł II.

List do kapłanów na Wielki Czwartek 2002 roku Papież rozpoczyna od 
zwrócenia uwagi na wyjątkowy charakter tego dnia, dającego początek wy-
darzeniom Misterium Paschalnego. To Chrystus podczas Ostatniej Wie-
czerzy związał swoją obecność ze szczególnym posłannictwem Apostołów 
oraz ich następców i współpracowników. W szczególny sposób realizuje 
się i kontynuuje owe rzeczywistości, gdy celebruje się ucztę ofi arną, Eu-
charystię. Ale Pan nasz Jezus Chrystus powierzył swoim Apostołom i ich 
następcom, a wraz z nimi prezbiterom, misję reprezentowania Go także 
w sakramencie pojednania. Dlatego Jan Paweł II usilnie zaprasza wszyst-
kich braci w kapłaństwie, aby sami odkrywali i pomagali innym odkrywać 
piękno sakramentu pojednania.

Zaraz po tym apelu Ojciec święty wspomniał, że już od kilku dziesięcio-
leci sakrament pojednania z różnych powodów przeżywa pewien kryzys. 
W tym miejscu odwołał się do owocu Synodu Biskupów, czyli adhortacji 
Reconciliatio et paenitentia, w której zostały przytoczone główne przyczy-
ny kryzysu w przeżywaniu sakramentu pokuty2. 

1 Reconciliatio et paenitentia, nr 29.
2 Por. Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2002, nr 3.
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1. Co w dalszym ciągu powoduje w niektórych częściach Kościoła  
 głęboki kryzys w korzystaniu z sakramentu pojednania?

U podstaw leżą przyczyny tkwiące w życiu dzisiejszej rzeczywistości. 
Pierwszą z nich jest „pluralizm światopoglądowy”. Pluralizm sam w sobie 
jest rzeczywistością pozytywną i ludzkim prawem, ale pod warunkiem, 
że człowiek umie w gąszczu wartości i pseudowartości dokonywać odpo-
wiednich wyborów. Natomiast gdy nie jest przygotowany do wybierania 
prawdziwych wartości, to pluralizm prowadzi w konsekwencji do „synkre-
tyzmu myślowego”, ten zaś do „relatywizmu moralnego”, wreszcie kończy 
się na postawie „indeferentyzmu”.

Rozpracowując powyższy schemat zasadniczych czy ramowych przy-
czyn wpływających na kryzys w przeżywaniu sakramentu pojednania, 
można jeszcze pokusić się o bardziej szczegółową analizę. Na pierwszy 
plan wysuwają się przyczyny tkwiące wewnątrz wspólnot wierzących, 
a mianowicie: zmniejszanie się poczucia świadomości grzechu, wynikające 
z drugiej przyczyny, którą stanowi spłycanie się w ogóle świadomości re-
ligijnej z powodu braku katechezy dla dorosłych. W dobie takiego plurali-
zmu, szybkich przemian nie wystarczy katecheza w wieku dziecięcym czy 
w okresie szkoły średniej, ale winna ona towarzyszyć każdemu chrześcijani-
nowi przez całe życie, zwłaszcza dorosłe. Zjawiskiem wręcz powszechnym 
jest zanik poczucia odpowiedzialności za swoje czyny, decyzje, wybory, 
także swoich bliskich. Wpływ na taką sytuację mają z pewnością nowe od-
krycia tłumaczące kondycję człowieka, złożoność jego psychiki, dziedzic-
two; są one cenne i ważne, jednak nie odejmują człowiekowi wolnej woli 
i samostanowienia o sobie.

We współczesnej teologii moralnej rozwijane są pewne tendencje, z na-
ukowego punktu widzenia dobre i słuszne, ale czasem źle interpretowane 
przez wierzących, a mianowicie kierunek „opcji fundamentalnych”, który 
podsuwa inną skalę grzechów, twierdząc, że grzech śmiertelny zamykający 
drogę do zbawienia jest bardzo trudno popełnić. Do tych przyczyn docho-
dzą inne, chociażby wielka mobilność zachowań ludzkich, brak skupienia, 
ciszy, wręcz niezdolność do refl eksji nad życiem. Na to wszystko nakłada 
się bezrobocie, niepewność jutra, szukanie środków do życia, czego kon-
sekwencją jest wędrówka ludzi w inne kultury, środowiska, gdzie gubią się 
pod względem religijno-duchowym3.

3 Por. Reconciliatio et paenitentia, nr 18.

Wierzący nie stanowią samotnej wyspy, ale żyją w społeczeństwie, któ-
re dzisiaj naznaczone jest pewnymi tendencjami wpływającymi na ży-
cie chrześcijańskie, w tym zwłaszcza na życie sakramentalne. Zjawiskiem 
szczególnie dzisiaj charakterystycznym jest syndrom szybkiego przemija-
nia czasu, co rodzi poczucie nerwowości, hałas, napięcia, zabieganie i kon-
fl ikty. W naszej polskiej rzeczywistości dopiero dzisiaj mamy do czynienia 
z rosnącą urbanizacją, jaką przeżywały kraje zachodniej Europy 30 lat 
temu. Obserwujemy wręcz masową ucieczkę ze wsi do miast. Co więcej, 
stare części miast opuszcza wielu bogatszych, budując swoje domy na pe-
ryferiach, szukając spokoju, lecz bardzo często są odizolowani od środowi-
ska, do którego przyszli, pozostając w swoim świecie myślenia, religijności. 
Już niewiele pozostało grup i miejsc o typowej mentalności wiejskiej. To 
niesie ze sobą prawie całkowity zanik poczucia rytmu przyrody. 

Wszyscy znawcy tej dziedziny są zgodni, że zmniejsza się w dużym stop-
niu odporność psychiczna młodych pokoleń. Wielu ludzi młodych i nie 
tylko nie może odnaleźć równowagi psychicznej. Zanika zupełnie zrozu-
mienie symboli, liczy się to, co sprawdzalne. Coraz więcej ludzi, material-
nie dobrze sytuowanych, cierpi na poczucie braku sensu życia.

Zauważa się, jakby wielu nie było zdolnych do przeżywania wymiaru 
duchowego (nadprzyrodzonego). Spora liczba ludzi w różnych grupach 
i warstwach stanowi „chore drzewo”, cierpiąc na globalną chorobę „dezin-
tegracji wewnętrznej”, to jest na ogólne zagubienie, niemożność ustawienia 
sobie skali wartości ani pójścia w wyborach we właściwym kierunku. Skut-
kiem tego zauważa się u takich ludzi przerost mobilności, bytowanie ku 
ruchowi, ruch dla ruchu, wyjazdy, nawet nieuzasadnione. Dostęp do środ-
ków masowego przekazu traktowany jest przez większość jako wypełnie-
nie czasu lub pustki, a nie jako mądry wybór dobrych programów.

Coraz szersze kręgi zatacza nowa cywilizacja konsumpcyjno-rynkowa, 
tzn. pragnienie, by wszystko mieć, po wszystko sięgać bez zastanowienia. 
W postawach ujawnia się brak cierpliwości w przeżywaniu życia, rozwo-
ju, własnego i bliskich, gdyż jest się pod wpływem świata reklam, w którym 
wszystko staje się od zaraz. Życie ludzkie jest przecież długim rozwojowym 
procesem. Z tych powodów wielu nawet nie zdaje sobie sprawy z nurtu 
głębszego istnienia4. 

Wielu młodych, ale już nie tylko, boi się wybrać w wieku dojrzałym swo-
je powołanie, zadanie życiowe, zwłaszcza jeżeli jest to wybór na całe ży-

4 Por. W. Hryniewicz, Chrześcijaństwo nadziei, Kraków 2002, s. 13-26.
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cie, jak np. zawarcie małżeństwa, stała praca. U źródeł takich postaw leży 
w dużej mierze problem opóźnionego dojrzewania5. 

Konsekwencją takiej sytuacji jest u wielu współczesnych ucieczka w zdo-
bywanie lepszych warunków życia, czasem aż zachłannego dorabiania się, 
ale to nie jest jeszcze najgorsze. Inni bowiem uciekają w świat pseudoreligii, 
namiastek, sekt lub przystają do grup, które nie prezentują głębszego życia 
chrześcijańskiego. Część z nich idzie w kierunku tendencji rygorystycznych, 
fundamentalistycznych czy w fanatyzmu religijnego. Jest także coraz więk-
sza grupa, zwłaszcza młodych, którzy szukają ucieczki w świat alkoholu, nar-
kotyków, seksu patologicznego oraz w nomadyzm bezdomny6.

Patrząc na panoramę życia wiernych, ważne jest, aby w działalności 
duszpasterskiej pomagać wszystkim, których te rzeczywistości dotykają, 
zejść z „ruchomej taśmy”, która wielu ludzi, także wiernych, zaczyna nieść 
w nieznanym kierunku, jak taśmy produkcyjne w zakładach, z tą jednak 
różnicą, że w zakładzie taśma niesie produkt w określone miejsce, a tutaj 
niestety w sytuacje kryzysowe. Koniecznością jest wręcz: uspokajać życie 
osobiste, rodzinne, grupowe, społeczne, nie hamując koniecznego rozwo-
ju i dynamiki dzisiejszej rzeczywistości, zdobywać się na rozwagę, przemy-
ślenia, szukać chwil wyciszenia, zadumy nad życiem, nad tym, co mamy 
zrobić, wchodzić w głębszy kontakt z Bogiem jako Osobą, Ojcem, Miłością 
poprzez rozwój modlitwy i jej pogłębianie u siebie i wiernych. Przeżywa-
ne sakramenty winny stawać się przede wszystkim osobowymi spotkania-
mi z Chrystusem, który się nam w nich udziela. Istnieje wielka potrzeba 
pogłębiania poprzez czytanie w ogóle, w tym dobrych książek, czasopism 
religijnych czy chociażby Katechizmu Kościoła Katolickiego; wreszcie po-
trzeba powrotu do picia ze źródeł, a nie tylko z kubków, czyli czerpania 
bezpośrednio z Pisma Świętego, modlitwy jako doświadczania spotkania 
osobowego z Bogiem7. 

2. Sakrament pojednania należy odnawiać i ustawiać w stronę  
 przezwyciężania tych problemów.

Dzisiaj w celebrowaniu sakramentu pojednania nie można się ograni-
czać do zawężania lub akcentowania aspektów, które sprawiają, że spo-
wiedź staje się prawdziwym źródłem odnowy życia z Bogiem i braćmi. 

5 Por. Benedykt XVI, Wywiad dla mediów niemieckich, KAI, nr 34, 27 sierpnia 2006, s. 20-24. 
6 Por. W. Hryniewicz, Chrześcijaństwo nadziei, dz. cyt. s. 27-30. 
7 Por. Benedykt XVI, Wywiad do mediów niemieckich, dz. cyt., s. 20-24.

Ważne są aspekty prawne, tj. wierność Prawu Bożemu i kościelnemu, ale 
jest to jeden z wielu elementów tworzących wydarzenie sakramentalne. 
Bardzo istotny jest aspekt liturgiczny, trzeba go mieć na uwadze, by sta-
wał się przeżyciem misteryjnym. Owszem, jest miejsce na wierność ryto-
wi liturgii tego sakramentu i na możliwość jego adaptacji. Trzeba uciekać 
od wszelkiego rodzaju legalizmu, który prowadzi do skostnienia, bronić 
się przed rytualizmem, ponieważ to prosta droga do formalizmu i rutyny. 
Jeszcze bardziej trzeba bronić siebie jako celebransów i penitentów przed 
rygoryzmem czy laksyzmem.

Owocność korzystania z sakramentu pojednania w dużym stopniu uza-
leżniona jest od postaw, osobowości szafarzy, czyli prezbiterów, a przede 
wszystkim od: głębi ich życia duchowego, znajomości Bożego Objawienia 
i wynikających z niego norm moralnych, cierpliwości względem każdego 
penitenta, kompetencji w rozwoju i kształtowaniu życia duchowego, au-
tentycznej miłości pasterskiej, dyspozycyjności – dawania więcej czasu tak 
pojedynczemu wiernemu, jak i poświęcania dłuższego czasu na możliwość 
skorzystania z tego sakramentu, znajomości uwarunkowań życia wiernych, 
środowiska, klimatu, warunków socjalnych (chodzi o konkretne uwarun-
kowania dzisiejszego człowieka). 

Przeciwieństwami powyższych postaw są: zbytni pośpiech (największa 
krzywda dla wiernych i dla sakramentu), nieobecność w konfesjonale, nie-
cierpliwość, brak wiary w skuteczność sakramentu, czasem jego absolutne 
niedowartościowanie, ranienie penitentów, brak kompetencji teologiczno-
-duchowych, zdziwaczałe postawy rygoryzmu, fundamentalizmu, wręcz 
archaiczności, a nawet sekciarstwo, brak współodczuwania z ludźmi dzi-
siejszych uwarunkowań.

Jan Paweł II powiedział na zakończenie tych wskazówek, że od kapła-
na, który winien się oddawać sprawowaniu sakramentu pojednania, wy-
maga się:

- ludzkiej mądrości,
- psychologicznego talentu,
- umiejętności prowadzenia dialogu,
- głębokiej i żywej wiary,
- miłości człowieka, nawet udręczonego i poniżonego8. 
Papież dodał także, że wielu wiernych w konsekwencji powyższych 

przyczyn podchodzi do sakramentu pojednania powierzchownie, czę-
sto nie zdając sobie sprawy, co chcą przez to osiągnąć; dla innych ważne 
8 Por. Reconciliatio et paenitentia, nr 29.
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jest, by zostali wysłuchani; jeszcze inni przychodzą, aby rozwiązać życiowy 
problem; są też liczni, którzy chcą się uwolnić od poczucia winy; nie brak 
wiernych, którzy pragną odnowić więź z Bogiem; zdarzają się i tacy, którzy 
nie są świadomi obowiązków wypływających z tego sakramentu, a niektó-
rzy nie mają świadomości moralnej; wreszcie, wielu przychodzi z nawyku, 
przyzwyczajenia9.

Papież prosi, aby przyjmować ich wszystkich, pomóc im dobrze przeżyć 
to spotkanie z Chrystusem. Trzeba sobie jasno uświadomić, iż postawy, 
z jakimi wierni przychodzą do sakramentu pojednania, są owocem naszej 
formacji duszpasterskiej, dlatego nie miejmy do nich pretensji, ale refl ek-
tujmy nad naszym oddziaływaniem apostolskim, zwłaszcza nad jakością 
przepowiadania – albo jego zupełnego braku w tych dziedzinach.

Podsumowując przyczyny kryzysu w korzystaniu z tego wielkiego skar-
bu, który otrzymaliśmy od Chrystusa, jakim jest sakrament pokuty, można 
sprowadzić je do trzech źródeł.

Pierwszym są postawy penitentów, którzy traktują ten sakrament ru-
tynowo, formalistycznie, płytko, bez głębszej świadomości grzechu, bez 
nieustannej drogi odnawiania życia. Drugim są nie mniej zrutynizowane 
postawy celebransów tegoż sakramentu, brak personalizowania drogi ży-
ciowej penitentów, brak analizy treści grzechów, brak ukierunkowywania 
wiernych na drogi rozwoju życia duchowego (penitent prawie nie odnaj-
duje swojej drogi życiowej ani swoich odniesień do Boga). Wreszcie trze-
cie tkwi w sprowadzeniu sakramentu pojednania do czynności absolutnie 
prywatnej, przy jakiejś okazji, lub czynności liturgicznej, co jest jego zu-
bożeniem. Niestety, w większości przypadków celebrowanego sakramentu 
pokuty odarto go ze świętowania, a przecież jest to spotkanie z Chrystu-
sem, to wielkie wydarzenie dla każdego wiernego. Sakrament pojednania 
powinien mieć swój czas, godne miejsce i podkreślone znaczenie poprzez 
obrzęd liturgiczny i atmosferę sacrum.

3. Co jawi się dzisiaj jako szczególne „znaki czasu”, które trzeba  
 wykorzystać w celebrowaniu tego wielkiego daru Boga Ojca,  
 jakim jest sakrament pojednania?

3.1. Wielu ludzi, zwłaszcza młodych, szuka dzisiaj osobowego kontaktu, 
który jest we współczesnej rzeczywistości, wbrew pozorom, utrudniony. 
9 Por. Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek, dz. cyt., nr 5.

Pisze Papież: „sakrament pojednania, mimo że nie jest jedną z wielu tera-
pii psychologicznych, przynosi znaczące zaspokojenie także tej potrzeby. 
(…) Czyni to, ustanawiając więź, która łączy skruszonego człowieka z mi-
łosiernym Sercem Bożym, poprzez przyjacielskie oblicze brata w osobie 
kapłana. Jesteśmy wezwani, by być oddanymi i światłymi przekazicielami 
mądrości poprzez osobisty kontakt, który winniśmy nawiązywać z liczny-
mi braćmi i siostrami w sakramencie pojednania”10. 

Ponadto Jan Paweł II mocno podkreślił rolę i znaczenie sakramentu po-
kuty przeżywanego w formie indywidualnego wyznania i rozgrzeszenia11.

3.2. Trzeba starać się być prawdziwymi sługami miłosierdzia, jako dają-
cy świadectwo łaski zstępującej z wysoka, jako czynne narzędzia tejże łaski 
i wreszcie, aby wierni żywo doświadczali w celebransie oblicza Chrystu-
sa Dobrego Pasterza. Każde spotkanie z wiernym, który prosi nas o spo-
wiedź, nawet jeśli czyni to w sposób nieco powierzchowny, niedostatecznie 
umotywowany i przygotowany, dzięki zadziwiającej łasce Bożej może być 
tym miejscem w pobliżu sykomory, w którym Jezus zwrócił swoje oczy 
na Zacheusza. To są te same oczy, które kierują wzrok na każdego z na-
szych penitentów. My w sakramencie pokuty jesteśmy tylko pośrednikami 
w spotkaniu nadprzyrodzonym12. 

W tym zdarzeniu biblijnym (Łk 19, 1-10), na którego bazie Jan Paweł II 
zbudował przesłanie do kapłanów, wszystko jest takie osobiste, delikatne 
i serdeczne, bo to jest spotkanie z Chrystusem. Jezus mówi do Zacheusza: 
„Muszę zatrzymać się w twoim domu”. Chrystus wchodzi do domu Zache-
usza – gdzie dokonuje przemiany całego jego życia. Dom Zacheusza staje 
się scenerią cudu miłosierdzia13. 

„To miłosierdzie, czyli sam Chrystus, kieruje go na drogę nawrócenia. 
Spowiedź, zanim stanie się wędrówką człowieka ku Bogu, jest wpierw wej-
ściem Boga do człowieczego domu życia. Penitenci nie są i nie mogą być 
natrętami przeszkadzającymi nam w życiu. O jednym winniśmy zawsze pa-
miętać – podkreśla Papież – że jeszcze przed naszym wezwaniem oraz przed 
naszymi sakramentalnymi słowami wierni proszący o posługę już są objęci 
miłosierdziem, które działa w ich sercach. Dałby Bóg, byśmy przez nasze 
słowo i pasterskiego ducha byli zawsze oddani każdemu człowiekowi, zdolni 
do zrozumienia jego problemów i do towarzyszenia mu z wyczuciem w jego 

10 Tamże, nr 3.
11 Por. tamże, nr 3.
12 Por. tamże, nr 5. 
13 Por. tamże, nr 6. 
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wędrówce, przekazując mu ufność w dobroć Bożą i stając się pośrednikami 
miłosierdzia, które go obejmuje, i miłości, która go ocala”14.

3.3. Do spotkania w sakramencie pojednania doszło w perspektywie 
słowa Bożego, dlatego winno się w czasie jego celebrowania do tegoż sło-
wa odwoływać, czytać go, tłumaczyć, zachęcać do jego studiowania, me-
dytowania w życiu także poza sakramentem pokuty. Słowo prowadzi do 
sakramentu, który jest zrozumiały i właściwie przeżyty15. Słowo poprze-
dza sakrament.

3.4. Dzisiejsi wierni pragnący głębiej żyć życiem duchowym borykają 
się z wieloma współczesnymi problemami, wśród których żyją; a mianowi-
cie: etyka seksualne, rodzinna, bioetyka, moralność zawodowa, społeczna, 
problemy w przypadku obowiązków związanych z praktykami religijnymi 
w relacji do pracy, zadań, obowiązków, czy też uczestnictwa w życiu Koś-
cioła. Trzeba im te problemy umiejętnie wyjaśniać, pomagać zrozumieć 
i ustosunkować się do nich według ich możliwości.

Ta scena biblijna (z Zacheuszem) naprowadza nas, duszpasterzy, re-
kolekcjonistów, ku spełnianiu trudnej posługi spowiedników z pełną mą-
drości równowagą pasterską. Celebrowanie tego sakramentu zawsze było 
wystawione na przeciwstawne naciski rygoryzmu i laksyzmu. Rygoryzm 
nie bierze pod uwagę pierwszej części epizodu Zacheusza, nie uwzględ-
nia uprzedzającej łaski Bożego Miłosierdzia: „Albowiem Syn Człowieczy 
przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19, 10). Zaś laksyzm nie bierze 
pod uwagę faktu, iż zbawienie, które uzdrawia, zakłada nawrócenie. Rygo-
ryzm druzgocze i oddala, laksyzm myli i łudzi16. 

Kapłan jako szafarz ma wielkie zadanie: by wierny, który przychodzi na 
fundamencie łaski uprzedzającej, pogłębił świadomość grzechu, żal, moc-
ne postanowienie poprawy i wolę zadośćuczynienia. W sytuacji gdy peni-
tent nie będzie jeszcze gotowy, aby przyjąć przebaczenie, celebrans winien 
upewnić go z wielką miłością i nadzieją, że po spełnieniu pewnych warun-
ków może otrzymać dar przebaczenia, byle tylko lepiej się do tego przy-
sposobił. 

Często nawrócenie jest dłuższym procesem, który wymaga czasu, 
wzmagania, przemyśleń. 

Sakrament pojednania ma mieć w pierwszym rzędzie charakter ojcow-
ski, apostolski, a później sądowy. Św. Alfons uważał, że spowiednik to oj-

14 Tamże.
15 Por. tamże, nr 7.
16 Por. tamże, nr 8. 

ciec, lekarz, nauczyciel, sędzia17, zaś Sacramentum Paenitentiae z 1972 
roku mówi, że kapłan w sakramencie pojednania winien być przede wszyst-
kim: celebransem, ojcem duchowym, bratem w służbie, prorokiem i paste-
rzem18 – w ogóle nie ma tu postawy sędziowskiej.

„Trzeba w sposób pełen mądrości i uwagi wychodzić w sakramencie po-
jednania naprzeciw oczekiwaniom i najgłębszym pragnieniom, które trze-
ba kompetentnie odkrywać w każdym poszczególnym człowieku”19.

W takim celebrowaniu sakrament pojednania jawi się jako jedna 
z uprzywilejowanych dróg, „pedagogika osobowa, personalna”. Tutaj Do-
bry Pasterz, poprzez oblicze i głos kapłana, zbliża się do każdego, aby 
rozpocząć z nim dialog polegający na wysłuchaniu, udzieleniu rady, du-
chowego wsparcia, przebaczenia. Trzeba, aby wierni doświadczali inten-
sywnego ojcowskiego objęcia, a także ciepła osobistej troski20. 

3.5. Koniecznością jest nieustannie przygotowywać się do sprawowania 
sakramentu pokuty, troszcząc się, aby jego celebracja przebiegała zgodnie 
ze wskazaniami liturgii, przystosowanej do wymogów okoliczności. Od-
ważniej, ale mądrze, mówi Papież, wychodźmy do młodzieży z propozycją 
sakramentu pojednania, stając się podczas celebracji dla nich przyjaciółmi, 
powiernikami i ojcami. Dokładać trzeba wszelkich starań, aby uaktualniać 
przygotowanie teologiczne, zwłaszcza teologii moralnej, z wszelkiego ro-
dzaju problemami bioetyki21. 

Ojcowska miłość Boga, która powinna być doświadczana przez pe-
nitentów w sakramencie pokuty, jest najpewniejszą drogą do nawróce-
nia, odkrycia nowego życia i zaufaniu Bogu i Ojcu. Utwierdźcie dziecko 
w przeświadczeniu, że ojciec je kocha, a sprawicie, że stanie się w życiu 
istotą silną, pewną, radosną i wolną22. 

4. Co robić, aby sytuację pogłębiającego się kryzysu przezwyciężać?

Kardynał Joachim Meisner, arcybiskup Kolonii, podczas kazania wy-
głoszonego w Fuldzie w czasie jesiennej sesji Konferencji Episkopatu Nie-
miec (wrzesień 1997) postawił pytanie: „Gdzie leży przyczyna, że Kościół 
pomimo zapełnionych terminarzy biskupów, przepełnienia w ośrodkach 
17 Por. A. M. de Liguori, Pratica del confessore, Materdomini / Frigento 1987, s. 5-36.
18 Kongregacja ds. Sakramentów, Sacramentum Paenitentie, 1972.
19 Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek, dz. cyt., nr 9.
20 Por. tamże. 
21 Por. tamże.
22 Por. R. Cantalamessa, Moc Krzyża, Kraków 2004, s. 13.
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kształcenia, na salach posiedzeń i mimo coraz liczniejszych rozporządzeń 
kurialnych, wydaje się, że stale oddala się od celu, którym jest uświęcenie, 
dążenie do doskonałości?”. Daje zaraz jednoznaczną odpowiedź – przyczy-
ną tego stanu rzeczy są nasze puste konfesjonały. Ciągnąc dalej swoją myśl, 
dodał, że „wszystkie nasze wysiłki i reformy będą skierowane ku próżni, je-
śli nie odkryjemy na nowo sakramentu pokuty jako źródła życia, odnowy 
i wszelkiej reformy”. Nawołuje wręcz w dalszej części przemówienia, aby 
odszukać zagubiony sakrament pokuty, a wówczas znajdziemy odnowio-
ny i oczyszczony Kościół. „Dlatego jako członkowie Konferencji Biskupów 
wydaliśmy wskazania dla katechizacji o pokucie pod tytułem Nawrócenie 
i pojednanie w życiu Kościoła. Miejmy nadzieję, że te wskazania nie pozo-
staną jedynie na papierze”23.

Obserwując praktykę przeżywania sakramentu pojednania, można za-
uważyć w najbardziej religijnych i tradycyjnych regionach kraju, że pewna 
część wiernych bardzo często korzysta z tego daru, dlatego robi to wraże-
nie kolejek, zwłaszcza przed świętami, pierwszymi piątkami itd. Ale roś-
nie grupa wiernych, którzy bardzo rzadko lub tylko okazyjnie przystępują 
do sakramentu pokuty. Nie brak też młodzieży i ludzi w wieku dorosłym, 
którzy twierdzą, że jeżeli tak ma być traktowany ten sakrament: zbyt for-
malistycznie, w pośpiechu i szablonowo, to nie ma sensu do niego przy-
stępować. Kryzys nie jest może jeszcze tak wielki jak w innych częściach 
Europy czy świata, ale idziemy, niestety, w tę samą stronę. Dlatego trzeba 
mobilizować siły, aby zapobiec tej sytuacji.

Receptą na zaradzenie nadchodzącemu kryzysowi powinny być dwo-
jakie działania: najpierw wokółsakramentalne (moglibyśmy je nazwać 
dalszymi), a następnie bezpośrednie: pogłębianie i rzeczywista odnowa ce-
lebrowania i przeżywania samego sakramentu pojednania.

 Jeżeli chodzi o te pierwsze, to przede wszystkim koniecznością jest po-
głębianie znajomości Bożego Objawienia, z czego dopiero może się zrodzić 
świadomość grzechu i zrozumienie wielkości daru sakramentu pokuty. 

Jan Paweł II w Reconciliatio et paenitentia, a Benedykt XVI w prze-
mówieniach do naszych biskupów z okazji wizyty ad limina apostolorum 
wskazali drogi wychodzenia z kryzysu, który dotknął wspólnoty Kościo-
ła w wielu krajach i który dotyka naszą rzeczywistość szybciej, niż czasem 
nam się wydaje, w wielu dziedzinach życia chrześcijańskiego, w tym w ko-
rzystaniu z tego wielkiego daru Boga Ojca, jakim jest sakrament pojedna-
nia. Jakie więc środki zaradcze trzeba podejmować już teraz?
23 J. Meisner, Puste konfesjonały, http://www.katolik.pl/druk.php?id=802&st=artkuly&id-r=

&rodzaj=2008-06-04.

- Katecheza dla dorosłych na wszystkich etapach życia, obok katechezy 
szkolnej, która winna być przeniknięta biblijną teologią przymierza.

- Katechezy o pojednaniu braterskim, przebaczeniu, wychodzeniu w stro-
nę człowieka trzymającego się z dala od nas, od wspólnoty Kościoła.

- Katechezy o pokucie (nawrócenie negatywne i pozytywne, autentycz-
ny żal płynący ze świadomości grzechu i jego skutków, postanowienie 
poprawy z konkretnymi środkami, katechezy o życiu pozaziemskim – 
wieczności, do której zmierza człowiek).

- Katechezy o sumieniu (kształtowanie sumienia, utrwalanie zmysłu 
moralnego, poczucie grzechu, kuszenie, prawdziwy post – wzięcie ste-
ru życia w swoje ręce).

- Katechezy o potrzebie budowania wspólnoty między małżonkami, 
w rodzinach, w środowisku życia i pracy; o pojednaniu z Bogiem, ze 
sobą, z braćmi, ze stworzeniem (ekologia).

Wykorzystywać trzeba w tym celu, dodał Papież, kazania, spotkania, 
kursy wiedzy religijnej, misje i rekolekcje parafi alne, naukę podczas sa-
kramentu pokuty24. Ponadto Synod Biskupów z 1983 roku wręcz zalecił 
katechezę o charakterze teologicznym, historycznym, psychologicznym, 
socjologicznym, prawnym w dziedzinie zagadnień dotyczących sakramen-
tu pojednania25.

Jan Paweł II w Roku Jubileuszowym 2000, przemawiając do spowied-
ników Wiecznego Miasta, prosił, aby pomagali wiernym pielgrzymom 
w głębszym przeżyciu sakramentu pojednania, kreując w nich następują-
ce postawy:

- by stawali w całej prawdzie przed Chrystusem, sobą i Kościołem,
- aby wyznaniem obejmowali wszystkie grzechy, a zwłaszcza zaniedba-

nia (pozytywna stronę Dekalogu),
- aby czynili mocne postanowienie poprawy z podejmowaniem odpo-

wiednich środków,
- wreszcie by ufali, że poprawa może nastąpić – wiara w zmianę życia 

jest ważna26.
W odnowie bezpośredniego przeżywania i celebrowania sakramentu 

pokuty na pierwsze miejsce wysuwa się konieczność zrobienia wszystkie-
go w ramach programów duszpasterskich, aby nie dopuścić do masowego 
charakteru jego sprawowania, gdyż wówczas łatwo o pośpiech, zbywanie, 
rutynę. Trzeba uczynić wszystko, by w miarę wydłużać czas na spowiedź, 

24 Por. Reconciliatio et paenitentia, nr 26.
25 Por. tamże, nr 28.
26 Por. Jan Paweł II, Do spowiedników, 2000. 
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dzielić wiernych na grupy, zachęcać, aby korzystali z niej, gdy jest więcej 
spokoju i czasu na przygotowanie, przeżywanie i dziękczynienie. Dzieląc 
na grupy, stosujmy częściej celebracje pokutne, podczas których mamy 
okazję pogłębiać rozumienie słowa Bożego, zapraszającego do nawróce-
nia, świadomość grzechu i formować sumienia wiernych.

Trzeba dostosowywać czas przeznaczony na sakrament do możliwo-
ści ludzi. „Kapłani posiadający upoważnienie do sprawowania sakramentu 
pokuty niech okazują pełną gotowość do udzielania go (…) Brak gotowo-
ści przyjęcia zranionych owiec, wychodzenia im naprzeciw, aby na nowo 
przyprowadzić je do owczarni, byłby bolesnym znakiem zaniku świado-
mości duszpasterskiej u tego, kto na mocy święceń kapłańskich winien od-
zwierciedlać w sobie Dobrego Pasterza”27. „W szczególności zaleca się, by 
spowiednicy byli widoczni w miejscach kultu w określonych godzinach, 
wyznaczonych według rozkładu dostosowanego do rzeczywistej sytuacji 
penitentów, a zwłaszcza gotowość do spowiadania przed Mszami św., jak 
również gotowość do wyjścia naprzeciw potrzebom wiernych także pod-
czas Mszy św., jeśli są obecni inni kapłani”28.

Ważne jest propagowanie dobrych rachunków sumienia, zwłaszcza dla 
dorosłych i młodzieży.

„Jakież skarby łaski prawdziwego życia i promieniowania duchowego 
spływałyby na Kościół, gdyby każdy kapłan okazywał się gorliwy, gdyby 
dołożył wszelkich starań, by nigdy wskutek niedbałości lub pod innymi po-
zorami nie zabrakło go na spotkaniu z wiernymi w konfesjonale, a zwłasz-
cza gdyby żaden nigdy nie szedł tam nieprzygotowany czy pozbawiony 
niezbędnych przymiotów ludzkich oraz dyspozycji duchowych i duszpa-
sterskich”29.

Aby wierni czuli, że poprzez dobre przeżywanie sakramentu pojedna-
nia pogłębiają swoje życie, odczuwają głębszy jego sens, trzeba ich ukie-
runkowywać w stronę rozwoju życia duchowego. Życie duchowe rozwija 
się, kiedy poprzez sakrament pojednania kierujemy siebie i wiernych na 
drogę procesu zmierzającego ku dojrzewaniu chrześcijańskiemu. 

Większość penitentów pragnie przeżywać sakrament pokuty u kapłana, 
u którego mieli pozytywne doświadczenie w przyjęciu, w przekazanej na-
uce. Dlatego wiernych, którzy w miarę regularnie przystępują do spowie-
dzi, należy kierować na następujące drogi ku rozwojowi, poprzez kolejne 
momenty przeżywania sakramentu:
27 Tenże, Misericordia Dei, 2002, nr 1.
28 Tamże, nr 1, 2.
29 Reconciliatio et paenitentia, nr 29.

- Najpierw pomagać w umocnieniu u penitenta modlitwy regularnej 
(chodzi o codzienną modlitwę, a także o uczestnictwo we Mszy św.), 
następnie wprowadzać na drogę jej pogłębiania, by umieli przeżywać 
modlitwę spotkania, rozmowy z Bogiem, medytacji. 

- Kolejnym krokiem powinno być ukierunkowywanie w stronę pogłębia-
nia znajomości Bożego Objawienia, by umieli sięgać do Pisma Święte-
go, Katechizmu Kościoła, który posłuży im do pogłębienia wiadomości 
religijnych proporcjonalnie do ich zadań i obowiązków. 

- Następnym etapem w rozwoju duchowym ma być wprowadzanie ich 
w głębsze przeżywanie sakramentu pojednania, zwłaszcza by rozpo-
częli pracę nad sobą, tak w wymiarze negatywnym, czyli powstawania 
z grzechów, złych wyborów, jak i pozytywnym, to znaczy rozwijania 
dobra, pogłębiania i rozwoju po linii powołań, jakie pełnią. 

- Potem trzeba prowadzić ich do głębszego przeżywania Eucharystii, któ-
ra winna stawać się źródłem życia, wokół którego koncentruje się cały 
tydzień pracy i życia i z którego biorą siłę na nowy. 

- Wreszcie pogłębiać życie w łasce uświęcającej, które stawałoby się ży-
ciem w przymierzu z Bogiem, czyli głębokiej osobowej więzi w co-
dzienności. 

- Na koniec ukierunkowywać w stronę traktowania życia jako służby 
wszystkim, aż do całkowitego daru ze siebie, począwszy od rodziny, 
skończywszy na społeczności, w której żyją. 

Gdy w ten sposób będziemy prowadzić ludzi w sakramencie pojedna-
nia, odkryją wielką radość i sens jego przeżywania i będą pragnąć stawać 
przed Chrystusem, aby się odnawiać i umacniać.

Etapy te, po jakimś czasie, trzeba ponawiać, oczywiście pogłębiając je 
o poprzednie doświadczenie i wymogi kolejnych etapów życia wraz z co-
raz to nowymi zadaniami.

Na zakończenie zacytuję jeszcze dwa piękne zdania z omawianego listu 
Jana Pawła II:

„Wiemy bowiem, że zło istnieje w sercu człowieka od samego początku, 
i tylko wtedy, gdy zbliży się do niego Chrystus, a on pozwoli Mu się «zdo-
być», będzie zdolny rozsiewać wokół siebie pokój i miłość. Na nas, jako na 
sługach Eucharystii i sakramentu pojednania, w szczególny sposób spo-
czywa zadanie rozszerzania w świecie nadziei, dobroci i pokoju”30.

„Chciałbym – mówił Ojciec święty – aby w tym sprawowaniu sakra-
mentu pojednania dochodziło do głosu przede wszystkim serce rozpalone 
30 Jan Paweł II, List do kapłanów 2002, nr 11.
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miłością, serce kapłana, który próbuje, choć ideał jest niedościgły, naślado-
wać Jezusa Chrystusa cichego i pokornego sercem”31.

Pod koniec, wracając do przemówienia kard. Meisnera, zacytuję jego 
ostatnie zdania: „Jeżeli Kościół czuje się w starej Europie starym, to przy-
czyną tego jest odejście od sakramentu pokuty jako wielkanocnego źródła 
wszelkiej odnowy i siły. Odkryjmy na nowo sakrament pokuty, a znajdzie-
my się wszyscy ponownie jako nowi ludzie w młodym Kościele”32.

Współczesna teologia pastoralna kładzie wielki nacisk na personalizo-
wanie wszelkich działań apostolskich, a przecież sakrament pojednania 
jest momentem najbardziej personalnego spotkania penitenta z Chrystu-
sem i celebransem. W tym momencie wierny staje przed duszpasterzem 
w całej otwartości, więc można prowadzić dialog miłości, mając na uwadze 
wszelkie personalne przeżycia i problemy, którym można zaradzać – stąd 
apel do wszystkich spowiedników o dobre wykorzystanie tego wielkiego 
daru, środka i zarazem źródła nowego życia.

Wracając do myśli naszego Założyciela św. Alfonsa, trzeba nam, redem-
ptorystom, nie tylko zatroszczyć się o odnowę przepowiadania w ramach 
nowej ewangelizacji, ale równocześnie odnawiać celebrowanie sakramentu 
pojednania, tak w czasie prac apostolskich, jak również w naszych kościo-
łach. Bowiem to właśnie stanowi naszą misję w dzisiejszej rzeczywistości 
Kościoła i świata. 

 

31 Tenże, Do Członków Penitencjarii Apostolskiej, 2000.
32 J. Meisner, Puste konfesjonały, dz. cyt.



Mirosław Chmielewski CSsR
WSD Redemptorystów – Tuchów

Wkład o. Henryka Pagiewskiego 
w posoborow odnow 

katechetyczno-homiletyczn w Polsce

Na kształt współczesnego przepowiadania słowa Bożego wpłynęły 
przede wszystkim dokonujące się od pierwszych lat XX wieku przemiany 
w myśli katechetycznej i homiletycznej inspirowane m.in. odnową biblijną, 
ruchem liturgicznym i ekumenicznym oraz nową refl eksją teologiczną2. 
Punktem kulminacyjnym tych zmian w katechezie i w kaznodziejstwie, 
a jednocześnie nowym impulsem i natchnieniem dla kościelnej posługi 
głoszenia słowa Bożego, były uchwały Soboru Watykańskiego II. Doku-
menty soborowe uznały przepowiadanie za jedną z zasadniczych funkcji 
zbawczego posłannictwa Kościoła. Na dalszy rozwój refl eksji katechetycz-
nej i homiletycznej miały wpływ posoborowe dokumenty odnoszące się 
do różnych form posługi słowa Bożego. W katechetyce rozwinęły się kie-
runki kerygmatyczny i antropologiczny, które znalazły swego rodzaju syn-
tezę w nurcie integralnym. Na polu homiletyki prowadzono dyskusje nad 
teologią przepowiadania, opracowywano teologię homilii oraz podejmo-
wano refl eksję nad wymiarem antropologicznym kościelnej posługi słowa 
Bożego, idąc w kierunku syntezy teologiczno-antropologicznej w praktyce 
przepowiadania. Lata posoborowe, niewątpliwe będące okresem najbar-
dziej dynamicznym i twórczym tak w katechetyce, jak i homiletyce, na-
zwane zostały powszechnie o d n o w ą  k a t e c h e t y c z n ą  i  o d n o w ą 
h o m i l e t y c z n ą.

1 Artykuł jest fragmentem książki Katechetyczno-homiletyczna działalność o. Henryka Pagiewskiego 
CSsR (1930–2000), Kraków 2008.

2 Por. A. Lewek, Współczesna odnowa kaznodziejstwa, z. 1: Z najnowszych dziejów ruchu homiletycz-
nego, Warszawa 1980, s. 44-61
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Zachodzące w Kościele powszechnym od początku lat sześćdziesią-
tych XX wieku przemiany na polu katechetycznym i homiletycznym sto-
sunkowo szybko dotarły także do Polski. Spośród polskich katechetyków 
kształtujących odnowę katechetyczną w nurcie kerygmatycznym i an-
tropologicznym należy wskazać: M. Finkego, F. Blachnickiego, J. Chary-
tańskiego, M. Majewskiego, J. Strobę, E. Majewskiego, E. Majerskiego, 
R. Murawskiego, W. Kubika. W latach sześćdziesiątych – niemalże rów-
nolegle do przemian w katechezie – dokonywała się także odnowa pol-
skiej homiletyki. Działo się to za sprawą m.in. takich postaci jak: L. Kuc, 
Z. Grzegorski, W. Basista, M. Paciuszkiewicz, W. Wojdecki, A. Lewek, 
J. Nalaskowski, M. Brzozowski, G. Siwek. Wkład wyżej wymienionych 
w polską odnowę katechetyki i homiletyki staje się współcześnie przed-
miotem naukowej refl eksji. W ostatnich latach powstały na ten temat opra-
cowania zbiorowe3, słowniki4 oraz prace monografi czne5. Do grona postaci 
zasłużonych dla odnowy katechetyczno-homiletycznej należy także dołą-
czyć osobę redemptorysty o. Henryka Pagiewskiego6. 
3 Zob. Sto lat polskiej katechezy, red. R. Czekalski, Kraków 2001. Publikacja zawiera teksty współczes-

nych autorów ukazujących dorobek wybitnych polskich katechetyków XX w., takich jak: W. Gadow-
ski, Z. Bielawski, J. Wojtukiewicz, M. Finke, F. Blachnicki, M. Majewski, J. Charytański.

4 Zob. Słownik katechetyków polskich XX wieku, red. R. Czekalski, Warszawa 2003. W przygotowaniu 
jest tłumaczenie (z języka włoskiego) europejskiego słownika homiletycznego, z dodanymi biogra-
mami polskich homiletów.

5 Zob. m.in.: M. Marczewski, Posługa zbawcza Kościoła w ujęciu Ks. Franciszka Blachnickiego, Lub-
lin 2000; S. Walewicz, Kreatywność w teorii i praktyce katechetycznej (Marian Finke), Poznań 2002; 
P. Mąkosa, Wkład księdza profesora Mieczysława Majewskiego w rozwój katechetyki polskiej, Lublin 
2004; T. Nowak, Ksiądz Leszek Kuc jako pionier odnowy homiletycznej w Polsce, Kraków 2006 (mps 
BPAT); Wielcy kaznodzieje Krakowa, red. K. Panuś, Kraków 2006.

6 Henryk Pagiewski CSsR urodził się 9.01.1930 r. w Zalasowej koło Tarnowa. W 1946 r. wstąpił do juwe-
natu redemptorystów w Krakowie. Nowicjat zakonny odbył w Łomnicy Zdroju, gdzie w 1950 r. złożył 
pierwsze śluby zakonne. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchow-
nym Redemptorystów w Toruniu i w Tuchowie w latach 1952–1958. Święcenia kapłańskie otrzymał 
29 czerwca 1957 r. w Tuchowie. Po ukończeniu studiów seminaryjnych w 1958 r. został przez władze 
zakonne skierowany na studia specjalistyczne do Belgii. W 1959 r. otrzymał bakalaureat z teologii na 
Uniwersytecie w Louvain, a w 1960 r. dyplom na Międzynarodowym Instytucie Katechetyczno-Pasto-
ralnym Lumen Vitae w Brukseli. Następnie udał się do Rzymu, gdzie w 1961 r. otrzymał licencjat z teo-
logii na Uniwersytecie Laterańskim, a rok później obronił pracę doktorską z teologii pt. La predication 
considerée comme un temoignage. Essai phenomenologique sur la communication du message w Instytucie 
Teologii Moralnej Akademii Alfonsjańskiej, napisaną pod kierunkiem o. Bernarda Häringa CSsR.  
 Po powrocie do kraju w 1962 r. o. Pagiewski podjął wykłady z homiletyki, katechetyki, pedagogi-
ki, dykcji oraz prowadzenie lektoratu z języka francuskiego w Wyższym Seminarium Duchownym 
Redemptorystów w Tuchowie. Zajęcia dydaktyczne w WSD Redemptorystów prowadził do 1991 
r. Pod jego kierownictwem napisano 26 prac seminaryjnych. W 1969 r., po nostryfikacji doktora-
tu przez Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie, prowadził wykłady zlecone z zakresu homi-
letyki na tejże uczelni oraz na studiach zaocznych w punkcie konsultacyjnym ATK w Katowicach.
 Na początku lat sześćdziesiątych rozpoczął współpracę z kilkoma czasopismami, taki-
mi jak: „Katecheta”, „Homo Dei” i „Materiały Problemowe”, publikując na ich łamach artykuły, 
w których podejmował głównie zagadnienia posoborowej odnowy katechetycznej i homiletycznej. 
 W okresie swojej aktywności pisarskiej i dydaktycznej podejmował także działania na rzecz promo-
wania odnowy katechetyczno-homiletycznej poprzez organizację i aktywny udział w różnego rodzaju 
sympozjach, zjazdach i spotkaniach. W latach sześćdziesiątych XX w. o. Pagiewski intensywnie udzielał 
się na polu katechetycznym, zaś od początku lat siedemdziesiątych związał się bardziej ze środowiskiem 
homiletycznym w Polsce. Od 1974 do 1983 r. był przewodniczącym Sekcji Homiletów Polskich przy 
Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej. Należał do Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz do 
Podkomisji Duszpasterstwa Młodzieży na IV Synodzie Diecezji Tarnowskiej. Obok pracy dydaktycz-

Udział Pagiewskiego w polskiej posoborowej odnowie katechetyczno-
-homiletycznej miał charakter wieloaspektowy. Na podstawie analizy jego 
pisarstwa, działalności dydaktyczno-organizacyjnej i praktyki przepo-
wiadana słowa Bożego w kontekście przemian w katechezie i homiletyce 
po Soborze Watykańskim II można wyznaczyć pięć głównych obszarów, 
w których wyraźnie zaznacza się wkład redemptorysty w rozwój i odnowę 
katechetyki i homiletyki w Polsce. Jest to postulowanie powrotu do Biblii
jako podstawowego źródła przepowiadania (1) oraz uwzględniania w nim 
wymiaru antropologicznego (2). Dwie pierwsze domeny są integralnie 
związane z propagowaną przez Pagiewskiego tezą, iż podstawową formą 
przepowiadania jest świadectwo (3). H. Pagiewski zaproponował także uję-
cie przepowiadania w konwencji teorii komunikacji interpersonalnej (4).
Podejmując wieloletnią formację podmiotów przepowiadania, w działal-
ność dydaktyczną włączał osiągnięcia z obszaru dydaktyki ogólnej (5), co 
stanowi istotny aspekt jego wkładu w odnowę katechetyczno-homiletycz-
ną w Polsce. 

W poniższym artykule zostanie podjęta próba ukazania wkładu o. Hen-
ryka Pagiewskiego w rozwój i odnowę katechetyczno-homiletyczną w Pol-
sce oraz wskazanie na te aspekty jego myśli, które w dalszym ciągu są 
aktualne i rozwijane we współczesnej nauce Kościoła oraz w polskiej re-
fl eksji katechetycznej i homiletycznej.

1. Powrót do Biblii jako podstawowego źródła przepowiadania

Według kierunku kerygmatycznego, źródłem uprawiania teologii, do 
której przynależą także katechetyka i homiletyka, jest słowo Boże. Dla roz-
wijającej się w okresie posoborowym teologii przepowiadania podstawą 
do jej uprawiania była (i nadal jest) teologia słowa Bożego. W latach sześć-
dziesiątych w języku polskim brakowało (szczególnie dla potrzeb teolo-
gii przepowiadania) magistralnego ujęcia teologii słowa Bożego7. Jednym 
z pierwszych polskich teologów podejmujących to zagadnienie w perspek-
tywie teologii przepowiadania był Henryk Pagiewski. W tekście pt. Zbawcze 

nej i naukowej angażował się w duszpasterstwo przy kościele parafialnym w Tuchowie oraz głosił słowo 
Boże, prowadząc m.in. rekolekcje parafialne, rekolekcje i konferencje dla młodzieży i osób zakonnych. 
 O. Henryk Pagiewski zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w Tuchowie 12.03.2000 r.
 Biogram opracowano na podstawie danych archiwalnych znajdujących się w następujących ar-
chiwach: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w Warszawie (AKP), zespół: 
Choryści, sygn. 269; Archiwum Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w Tuchowie (APWR), 
teczka o. Henryk Pagiewski; Archiwum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (AUKSW), 
teczka personalna o. H. Pagiewski – DK 1014; Archiwum Sekcji Homiletów Polskich (ASHP).

7 L. Kuc, Wstęp, w: Teologia przepowiadania słowa Bożego, red. L. Kuc, t. 1, Warszawa 1971, s. 18.
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pośrednictwo Słowa8 opartym na dokumentach Soboru Watykańskiego II
i literaturze przedmiotu przedstawił polskiemu czytelnikowi swego rodza-
ju soborowe kompendium wiedzy o Objawieniu i słowie Bożym. Ukazał 
przede wszystkim osobowy, dynamiczny i chrystocentryczny charakter 
słowa Bożego Starego i Nowego Testamentu. Mówiąc o relacjach, jakie 
zachodzą między słowem Bożym zawartym w Piśmie Świętym a słowem 
Bożym przepowiadanym w Kościele i przez Kościół, podkreślił, iż miste-
rium verbi przynależy do struktury Kościoła. Słowo Boże przepowiadane 
w słowie ludzkim w Kościele hic et nunc udziela zbawienia tym, którzy go 
słuchają i przyjmują je w swojej wierze. Henryk Pagiewski, ukazując wyda-
rzeniowy i zbawczy charakter słowa Bożego, mocno podkreślił linię zstę-
pującą zbawczego dialogu, który dokonywał się w historii zbawienia i jest 
kontynuowany poprzez przepowiadanie słowa Bożego w Kościele.

O. Pagiewski w poszukiwaniu istoty przepowiadania słowa Bożego za-
równo w formie kaznodziejskiej, jak i katechetycznej sięgnął do źródeł 
biblijnych. Podkreślając biblijny charakter przepowiadanego słowa, ro-
zumiał pod tym określeniem nie tylko to, iż podstawowym jego źród-
łem w wymiarze treści jest Biblia, ale także sposób przepowiadania, jego 
wewnętrzną dynamikę, która także płynie z Pisma Świętego. Bóg mia-
nowicie wypowiada swoje słowo z pełną dynamizmu miłością, która 
zbawia człowieka. Przepowiadane w Kościele słowo Boże jest kontynua-
cją zbawienia dokonanego przez Chrystusa. Zatem Biblia dla przepo-
wiadających – jak pisał Pagiewski – zawsze powinna pozostać modelem 
głoszenia słowa Bożego, którego rozumienie powinni systematycznie po-
głębiać9. Praktyczny wkład pod tym względem Pagiewski wniósł do for-
macji kapłanów m.in. przez wykłady na Akademii Teologii Katolickiej 
i w Punkcie Konsultacyjnym ATK w Katowicach, gdzie prowadził wy-
kłady monografi czne: „Teologia słowa Bożego” i „Współczesna egzege-
za w kaznodziejstwie”. O. Pagiewski w swoich tekstach oraz w wykładach 
z homiletyki poddał krytyce koncepcję analityczno-formalistyczną prze-
powiadania, opowiadając się za koncepcją biblijną. Jego zdaniem, jest ona 
bardziej syntetyczna, ujmująca przepowiadanie całościowo, uwzględnia-

8 Pierwszą próbę zarysu teologii słowa Bożego, jaką podjął H. Pagiewski, odnajdujemy w Głoszeniu 
słowa Bożego jako świadectwa, Warszawa 1971, s. 23-28, natomiast jej rozwinięcie znajduje się w wy-
żej podanym tekście. Por. tenże, Zbawcze pośrednictwo Słowa, w: Teologia przepowiadania słowa Bo-
żego, dz. cyt., s. 25-66. Należy zauważyć w tym miejscu publikację S. Moysy Z problematyki teologii 
słowa Bożego, w: Pod tchnieniem Ducha Świętego. Współczesna myśl teologiczna, red. M. Finke, Po-
znań 1964, s. 491-516, który na początku lat siedemdziesiątych wydał też pierwszą w języku pol-
skim publikację w pełni poświęconą teologii słowa Bożego: Słowo zbawienia, Kraków 1974.

9 H. Pagiewski, Zbawcze pośrednictwo Słowa, dz. cyt., s. 53-54; tenże, O skuteczności słowa Bożego, 
„Katecheta” 10 (1966), nr 5, s. 204.

jąca konieczność asymilacji prawdy głoszonej przez kaznodzieję i komu-
nikację tej prawdy z pełnym osobistym zaangażowaniem10.

Wielokrotne wypowiedzi na temat celu przepowiadania należy uznać 
za następny element wkładu Pagiewskiego w przywrócenie przepowia-
daniu jego biblijnych źródeł. Podkreślał on, iż głównym celem katechezy 
i kaznodziejstwa jest budzenie, a następnie formacja dojrzałej wiary, a nie 
tylko samo nauczanie słuchaczy prawd religijnych czy pouczenie moralne. 
Jego zdaniem, w formacji ku dojrzałej wierze pierwszeństwo należy dać za-
wsze słowu Bożemu11.

W odnowie katechetycznej, podejmowanej w duchu kerygmatycznym, 
Pagiewski wraz z innymi katechetykami postulował konieczność powro-
tu do Biblii jako podstawowego źródła katechezy, ujmowania treści biblij-
nych pod kątem historiozbawczym oraz znajomość i poszanowanie zasad 
hermeneutycznych przy interpretacji teksów biblijnych. Zwracał uwagę na 
niektóre zasady dydaktyczne doboru tekstu biblijnego w ramach naucza-
nia katechetycznego. Jeszcze w okresie trwania Soboru Watykańskiego II 
wskazał na dwie takie zasady: zasadę dozowania tekstu biblijnego i zasa-
dę doboru odpowiednich gatunków literackich na poszczególnych etapach 
rozwoju katechizowanych. Najpełniej i najwyraźniej omówił jedną z zasad 
z grupy przekazu treści tekstu biblijnego – zasadę aktualizacji orędzia bib-
lijnego w katechezie12.

Kolejną propozycją, która miała służyć przywróceniu Biblii należyte-
go miejsca w formacji katechetycznej, był wysuwany przez Pagiewskiego 
postulat katechezy opartej na postaciach biblijnych. Postulat ten o. Henryk 
zaczerpnął z założeń ruchu kerygmatycznego, który dostrzegał, iż kate-
cheza powinna odwoływać się do chrześcijańskich wzorców osobowych13. 
Także w tym kontekście należy zauważyć wkład Pagiewskiego w odnowę 
sposobu przedstawiania postaci świętych, tak w katechezie, jak i w kazno-
dziejstwie14. Omawiany kapłan uważał, że postaci świętych zawsze są ak-
tualne, ponieważ ich życie jest prawdziwą, egzystencjalną interpretacją 
10 Tenże, Personalistyczny charakter przepowiadania słowa Bożego, w: Teologia przepowiadania słowa 

Bożego, dz. cyt., s. 191-192. 
11 Tenże, Wychowanie biblijne w ramach katechizmu (cz. 1), „Katecheta” 9 (1965) nr 1, s. 17; tenże, 

O skuteczności słowa Bożego, dz. cyt., s. 204; tenże, Od kontestacji do nadziei (Myśli o katechizacji), 
„Homo Dei” 46 (1977), nr 4, s. 245-246; tenże, Ku rozwadze, „Katecheta” 23 (1979), nr 1, s. 17; ten-
że, Zbawcze pośrednictwo Słowa, dz. cyt., s. 64-66.

12 Tenże, Wychowanie biblijne w ramach katechizmu (cz. 1), dz. cyt., s. 15-17; tenże, Egzystencjalizm 
a katechizacja, „Katecheta” 11 (1967), nr 2, s. 59.

13 Por. J. Charytański, Współczesne kierunki katechetyczne na Zachodzie, „Znak” 19 (1967), nr 6, s. 794-795.
14 H. Pagiewski, O nowy model świętego, „Homo Dei” 45 (1976), nr 2, s. 93-98; tenże, Jak głosić kaza-

nia o świętych dziś?, „Homo Dei” 57 (1988), nr 1, s. 32-38; tenże, Kazania hagiograficzne, „Materiały 
Problemowe” 21 (1988), nr 3, s. 110-11; tenże, Święty Klemens Dworzak jako głosiciel słowa Bożego, 
„Homo Dei” 39 (1970), nr 3, s. 211-215.



176 Studia Redemptorystowskie 177Teologia

Pisma Świętego. Dlatego w tym wypadku opowiadał się za wspomnianą 
już zasadą aktualizacji egzystencjalnej. Swego rodzaju odmianą tej zasady 
jest zasada interpretacji egzystencjalnej, której stosowanie także postulo-
wał jako narzędzie do odczytania i przekazania współczesnemu słucha-
czowi treści, które niesie orędzie ewangeliczne15.

Henryk Pagiewski, określając konstytutywne elementy przepowia-
dania słowa Bożego (orędzie, dialog, adaptację, świadectwo)16, wskazał 
na ich biblijne korzenie. Niewątpliwie jego wkładem do polskiej teologii 
przepowiadania było mocne zaakcentowanie faktu, iż podstawową treś-
cią przepowiadania jest orędzie – Dobra Nowina, a nie doktryna. Wy-
raźnie odróżnił on orędzie od systemu doktrynalnego. Był zdania, iż jeśli 
nawet orędzie zakłada jakiś system, to go przekracza i ze swej natury dąży 
do przekształcenia go i odniesienia do konkretnej sytuacji człowieka. 
O. Pagiewski ukazał dynamiczny charakter orędzia, które podlega ciągłe-
mu rozwojowi i ma charakter profetyczny. W przeciwieństwie do doktryny, 
orędzie odwołuje się do całego człowieka, który znajduje się w konkretnej 
sytuacji egzystencjalnej i społecznej, odwołuje się do jego wiary, godności, 
a nie wyłącznie do rozumu. 

Kolejnym elementem przepowiadania słowa Bożego mającym źród-
ła biblijne jest adaptacja. Podstawowy argument za koniecznością ada-
ptacji słowa Bożego w przepowiadaniu ma charakter chrystologiczny. 
Jest nim inkarnacja Jezusa Chrystusa. Pagiewski przypomniał także, że 
przy adaptacji należy korzystać z osiągnięć nauk biblijnych i z narzę-
dzi, które te nauki wypracowały, aby w sposób jak najbardziej adekwatny 
i wierny treściom biblijnym przekazywać człowiekowi prawdę o zbawieniu. 

Według Pagiewskiego, charakter biblijny ma także inny element zawie-
rający się w strukturze przepowiadania, określony przez niego jako „dia-
log”. Z perspektywy historiozbawczej, która jest zapisana w Objawieniu 
Bożym, jasno wynika, że Bóg wybrał słowo jako narzędzie dialogu zba-
wienia z człowiekiem. Dialogiczny charakter przepowiadania jest wpisa-
ny w odwieczny dialog Boga z człowiekiem, a samo przepowiadanie jest na 
usługach tego dialogu i jest integralną częścią historii zbawienia.

W Biblii ma również swoje źródło ostatni konstytutywny element prze-
powiadania – świadectwo, które w rozumieniu Pagiewskiego jest najgłęb-
szą naturą przepowiadania słowa Bożego17. Powołując się na teksty Pisma 

15 Tenże, Kazania hagiograficzne, dz. cyt., s. 117.
16 Tenże, Głoszenie słowa Bożego jako świadectwo, dz. cyt., s. 23-53.
17 Tamże, s. 21-22.

Świętego Starego i Nowego Testamentu (m.in. Iz 8, 16; 19, 20; Wj 3, 15; 
14, 13; J 11, 6-10; 7, 6), wskazał, iż objawienie jest ekonomią zbawczą opartą 
na świadectwie. Sam Bóg przez objawienie daje o sobie świadectwo, które 
osiąga swój szczyt w osobie Jezusa Chrystusa. Jego zaś posłannictwem było 
dać świadectwo o Ojcu, przekazać uczniom, „co widział i słyszał” u Ojca. 
Po spełnieniu swojego dzieła został nazwany przez autora dziejów apostol-
skich „Świadkiem Wiernym” (Ap 1, 5; 3, 14)18. Z tekstów Pagiewskiego jas-
no wynika, że przepowiadanie ujęte w kategorii świadectwa ma korzenie 
w Biblii, która ukazuje, iż Bóg swoją tajemnicę życia w Trójcy Świętej ob-
jawiał człowiekowi przez powoływanych przez siebie ludzi, którzy o nim 
świadczyli, ponieważ osoba może objawić siebie drugiej osobie tylko przez 
świadectwo.

W wypowiedziach Pagiewskiego dostrzega się postulat stosowania za-
sady wierności Bogu i człowiekowi. Aplikację tej zasady w nauczaniu kate-
chetycznym w kontekście biblijnym rozumiał jako pełny i wieloaspektowy 
przekaz orędzia biblijnego z uwzględnieniem poziomu rozwoju psycho-
fi zycznego i religijnego katechizowanych oraz brania pod uwagę w prze-
powiadaniu wpływu współczesnej mentalności słuchaczy na ich recepcję 
treści religijnych. Przekazujący prawdy objawione powinien czynić to tak, 
by katechizowany nie tylko zrozumiał treści biblijne, ale by także przyjmo-
wał je jako Dobrą Nowinę dla własnego życia19. Jeśli chodzi o adaptację 
orędzia biblijnego w kaznodziejstwie, zasada wierności Bogu w omawia-
nym aspekcie – według Pagiewskiego – oznacza wierność kaznodziei sło-
wu Objawienia. To zaś implikuje dobrą znajomość treści biblijnych, którą 
zdobywa się przez studium biblijne pod kątem kaznodziejskim oraz korzy-
stanie ze zdobyczy nauk biblijnych20.

Przedstawione powyżej aspekty wkładu Pagiewskiego w przywróce-
nie przepowiadaniu słowa Bożego jego biblijnych źródeł są szeroko rozwi-
jane tak w posoborowych dokumentach Kościoła, jak również w polskiej 
literaturze przedmiotu. Dokumenty katechetyczne w treściach odnoszą-
cych się do Objawienia Bożego odwołują się przede wszystkim do nauki 
Soboru Watykańskiego II, która została najpełniej przedstawiona w Kon-
stytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym. Aplikacje katechetyczne so-

18 Tenże, Personalistyczny charakter przepowiadania…, dz. cyt., s. 183-187; tenże, Głoszenie słowa Bo-
żego jako świadectwo, dz. cyt., s. 72-81.

19 Tenże, Wychowanie biblijne, dz. cyt., s. 17; por. tenże, Od kontestacji do nadziei, dz. cyt., s. 245-246. 
Ten postulat był organicznie związany z zagadnieniem języka katechezy i przepowiadania kazno-
dziejskiego, co jest szerszej poruszone przy zagadnieniu komunikacji interpersonalnej w przepo-
wiadaniu.

20 Tenże, Personalistyczny charakter przepowiadania…, dz. cyt., s. 162-164.
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borowej nauki znajdujemy w Directorium catechisticum generale (DCG), 
szczególnie w pierwszym rozdziale drugiej części tego dokumentu zaty-
tułowanym O posłudze słowa i Objawieniu (por. DCG 10-16)21. Kolejne 
dokumenty jednoznacznie ukazują, iż słowo Boże zawarte w Piśmie Świę-
tym i Tradycji jest źródłem katechezy. Jan Paweł II zaakcentował tę prawdę 
w adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae. W dokumencie tym odnaj-
dujemy wyraźne nawiązanie do nauki soborowej, ukazującej Pismo Święte 
i Tradycję jako jedno źródło, z którego wypływa doktryna, liturgia i ży-
cie Kościoła (Ct 6, 22, 27). Dlatego – zdaniem papieża – przyjęcie Pisma 
Świętego jako źródła katechezy ma owocować „przesiąknięciem” kateche-
zy myślą, duchem i postawami biblijnymi, co ma się dokonywać przez per-
manentny kontakt z tekstami Pisma Świętego. Dokument jasno wskazuje, 
iż w nauczaniu katechetycznym nie można korzystać z tekstów biblijnych 
w sposób narzędziowy (tylko jako cytat, przykład, ilustracja czy opowia-
danie), lecz powinno się dążyć do lepszego zrozumienia, interpretacji, ak-
tualizacji słowa Bożego oraz prowadzić katechizowanych do osobistego 
spotkania i zażyłości ze Słowem Wcielonym – Jezusem Chrystusem (por. 
Ct 5-6, 20; por. KO 2)22.

Potrzebę wierności źródłom biblijnym w katechezie potwierdza i ukon-
kretnia w wielu miejscach Katechizm Kościoła Katolickiego (por. m.in. 
KKK 91-93; 737; 785; 889). Dokument ten, jak pisał J. Kudasiewicz, „nie 
tylko zachęca do czytania Pisma, lecz równocześnie poucza, jak nale-
ży to czynić. Pokazuje również, jak powinno się korzystać z Biblii w kate-
chezie”23. Godny zauważenia jest fakt, iż Katechizm zwraca uwagę na to, 
że w Piśmie Świętym Bóg mówi do człowieka na sposób ludzki. Dlatego 
zgodnie z nauką konstytucji Dei verbum (por. KO 12), dla poprawnej in-
terpretacji słowa Bożego należy mieć na uwadze, co „autorzy ludzcy za-
mierzali powiedzieć i co Bóg chciał nam ukazać przez ich słowa” (KKK 
109). Dla interpretacji tekstów natchnionych w tym duchu Katechizm za-
leca respektowanie dwóch zasad: uwzględniania okoliczności powstania 
ksiąg natchnionych, czasu, kultury oraz rodzajów literackich stosowanych 
w danej epoce (por. KKK 110) oraz uwzględniania intencji Ducha Święte-
go, który jest głównym autorem Pisma Świętego. Przy czym należy mieć 
na względzie trzy kryteria, o których jest mowa w następnych numerach 
21 Zob. J. Charytański, Katecheza w świetle Ogólnej instrukcji katechetycznej, w: Katecheza w świetle 

Soboru Watykańskiego II, red. W. Kubik, cz. I, Warszawa 1985, s. 45-52.
22 Por. J. Kochel, Katecheza biblijna, w: Wokół katechezy posoborowej, red. R. Chałupniak, J. Kochel, 

J. Kostorz, W. Spyra, Opole 2004, s. 155-157.
23 J. Kudasiewicz, Biblia księgą objawienia Bożego, w: Katechizm Kościoła Katolickiego – wprowadze-

nie, red. M. Rusecki, E. Pudełko, Lublin 1995, s. 29.

Katechizmu (por. KKK 112-114). Zatem do poprawnego odczytania sensu 
słowa Bożego wymagana jest znajomość hermeneutyki biblijnej oraz właś-
ciwego korzystania z metod służących interpretacji Biblii24.

Dyrektorium ogólne o katechizacji podejmuje naukę poprzednich doku-
mentów dotyczących źródłowego ujęcia Biblii dla katechezy. Dokument po-
wtarza za Catechesi tradendae, iż „katecheza będzie zawsze czerpać swoją 
treść z żywego źródła słowa Bożego, przekazywanego przez Tradycję i Pis-
mo Święte” (DOK 94), które są dla katechezy najwyższą regułą wiary, „gdyż 
przekazuje słowo Boże i sprawia, że rozbrzmiewa głos Ducha Świętego. 
Dlatego Kościół chce, by w całej posłudze słowa Pismo Święte zajmowało 
najważniejsze miejsce” (DOK 127). To ponowne określenie jasnych źródeł 
katechezy w omawianym dokumencie, zdaniem niektórych komentatorów, 
jest konieczne ze względu na realizację celu katechezy25, którym jest dopro-
wadzenie do spotkania z Chrystusem oraz głębokiej z Nim zażyłości prowa-
dzącej do zjednoczenia (por. DOK 40, 41, 80). Przyjęcie Biblii i Tradycji jako 
podstawowych źródeł katechezy wyznacza – zdaniem autorów dokumentu 
– zadanie dla katechezy. Jest nim przekazywanie czynów i słów Objawienia 
w procesie katechetycznym w taki sposób, aby nabierały one egzystencjalne-
go znaczenia dla życia konkretnej osoby (por. DOK 39)26.

Biblię jako nadrzędne źródło treści wiary, na której usługach jest prze-
powiadanie, oraz potrzebę poprawnego z niej korzystania ukazuje instruk-
cja Papieskiej Komisji Biblijnej zatytułowana Interpretacja Pisma Świętego 
w Kościele z 1993 roku27. Dokument zwraca uwagę m.in. na problem aktu-
alizacji i interpretacji w przepowiadaniu słowa Bożego, których dokonu-
je się, stosując różne metody egzegetyczne i „sposoby podejścia” do tekstu 
biblijnego28. Do nowych sposobów analizy tekstów biblijnych instrukcja 
zalicza m.in. analizę retoryczną, analizę narracyjną i analizę semiotyczną, 
które umieszcza w literackiej grupie metod29.

Najnowsze polskie dokumenty katechetyczne – Dyrektorium katechetycz-
ne Kościoła katolickiego w Polsce (DKKKP), Podstawa programowa kateche-

24 Tamże, s. 35-38.
25 Por. P. Tomasik, Charakterystyka Dyrektorium ogólnego o katechizacji, w: Katecheza Kościoła w świet-

le Dyrektorium ogólnego o Katechizacji, Kraków 1999, s. 51-52.
26 Por. Z. Marek, Zbawcze orędzie w posłudze katechetycznej, dz. cyt., s. 115.
27 Interpretacja Pisma Świętego w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem bibli-

stów polskich, red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999.
28 Przez metodę egzegetyczną autorzy dokumentu rozumieją całe naukowe, obiektywne postępowa-

nie zmierzające do wyjaśnienia tekstu, natomiast przez „podejście” badanie tekstu w określonym 
aspekcie; por. Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, dz. cyt., s. 27.

29 Metody i „podejścia” do tekstu biblijnego szeroko omawia R. Rubinkiewicz, Nowe aspekty egzegezy 
biblijnej w świetle dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „O interpretacji Biblii w Kościele”, w: Inter-
pretacja Pisma Świętego w Kościele, dz. cyt., s. 101-116.
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zy Kościoła katolickiego w Polsce – mówiąc o źródłach katechezy, odwołują 
się do treści zawartych w Dyrektorium ogólnym o katechizacji (DKKKP 32-
33; 58-61). W DKKKP dostrzec można wyraźne odwołanie do Katechizmu 
Kościoła Katolickiego, a pośrednio do instrukcji Interpretacja Pisma Świę-
tego w Kościele, gdyż w obu dokumentach zostały sformułowane wskazania 
dotyczące korzystania z teologicznych i literackich zasad interpretacji Biblii, 
które – zdaniem polskiego Dyrektorium – mają prowadzić do właściwego 
rozumienia Biblii, umiłowania słowa Bożego i osobistej odpowiedzi katechi-
zowanych na kierowane do nich orędzie (por. DKKKP 58).

We współczesnej polskiej literaturze katechetycznej i homiletycznej 
wskazać można wiele publikacji, które szczegółowo podejmują wybrane 
zagadnienia związane z biblijnymi źródłami przepowiadania, co było rów-
nież tematem refl eksji Henryka Pagiewskiego. Poniżej zostaną poruszone 
te spośród nich, które wydają się najbardziej reprezentatywne dla omawia-
nej kwestii. 

Na początku lat dziewięćdziesiątych pod redakcją J. Kudasiewicza uka-
zała się Biblia w nauczaniu chrześcijańskim30 – pozycja z zakresu dydakty-
ki biblijnej adresowana przede wszystkim do katechetów i kaznodziejów. 
Autorzy publikacji ukazują, jak należy rozumieć naukę ostatniego Sobo-
ru, podkreślają, iż Pismo Święte jest źródłem przepowiadania, wskazują, 
w jaki sposób należy korzystać z Biblii w teologii, kaznodziejstwie, kateche-
zie, liturgii, w pracy parafi alnej oraz jak w praktyce przepowiadania stoso-
wać zasady hermeneutyki biblijnej. Oprócz tekstów redaktora naczelnego 
tej publikacji warto wskazać na dwa artykuły odnoszące się do korzystania 
z Biblii w katechezie i kaznodziejstwie, których autorami są G. Kusz31 i H. Si-
mon32. Wspomniani teolodzy są autorami rozpraw naukowych na temat ka-
techezy biblijnej i teorii przepowiadania niemieckiego teologa B. Drehera33.

K. J. Wawrzynów z kolei przybliżyła polskiemu czytelnikowi koncepcje 
katechezy biblijnej według A. Höfera34. Przy tej okazji warto także wskazać 
na polskie tłumaczenie podręcznika metodycznego do katechezy biblijnej 
tegoż autora35.

30 Biblia w nauczaniu chrześcijańskim, red. J. Kudasiewicz, Lublin 1991.
31 G. Kusz, Biblia w katechezie wczoraj i dziś, w: tamże, s. 87-115.
32 H. Simon, Przepowiadanie biblijne, w: tamże, s. 49-86.
33 G. Kusz, Odnowa katechezy biblijnej według Bruno Drehera, „Studia Katechetyczne”, red. J. Chary-

tański, t. III, Warszawa 1984, s. 233-359; H. Simon, Kazanie biblijne. Teoria przepowiadania Bruno 
Drehera (1911–1971), Opole 1995.

34 K. J. Wawrzynów, Biblia w nauczaniu szkolnym. Koncepcja katechezy biblijnej według Alberta Höfe-
ra, Lublin 1993.

35 A. Höfer, Pismo Święte miejscem spotkania Boga z człowiekiem. Podręcznik metodyczny katechezy 
biblijnej, Poznań 1998.

Inną ważną pracą zbiorową, tym razem podejmującą zagadnienie Pisma 
Świętego w katechezie, jest publikacja pt. Biblia w katechezie36. Jej zawar-
tość została podzielona na kilka bloków tematycznych: pierwszy obejmuje 
zagadnienia hermeneutyczne, drugi wskazuje na biblijną pedagogię wiary, 
trzeci został poświęcony zagadnieniom metodyki biblijnej w katechezie. 

Cenną pozycją odnoszącą się do dydaktyki biblijnej w katechezie jest 
publikacja ks. bpa A. Długosza i B. Stypułkowskiej – Wprowadzanie do 
dydaktyki biblijnej37. Jest to pierwszy w Polsce adresowany do katechetów 
podręcznik dydaktyki biblijnej. Tę problematykę podjął także Z. Marek 
w pracy Biblia w katechetycznej posłudze słowa38. Autor publikacji zapre-
zentował naturę katechetycznej posługi słowa, jej cele, zadania oraz źród-
ła treści przekazywanej wiary i w tym świetle podał zasady i metody pracy 
z tekstami Pisma Świętego. 

J. Kochel w swojej pracy habilitacyjnej – Katecheza królestwa niebie-
skiego39 – ukazuje Ewangelię według św. Marka jako „ewangelię katechety”. 
Autor rozprawy wykazuje, że zachowała ona wyraźną „strukturę kateche-
tyczną”, dzięki czemu była i jest źródłem dla misji ewangelizacyjnej i ka-
techetycznej Kościoła. Zaś jej gatunek literacki, treść, struktura i forma 
wyrazu „realizują cele wychowawczy i dydaktyczny zamierzony przez sa-
mego Jezusa”40.

A. E. Klich41 poddała szerokiej analizie stan recepcji nauki Soboru o roli 
Biblii w polskiej katechezie. Zbadała zasady egzegetyczne, dydaktyczne, her-
meneutyczne i metodyczne proklamowania słowa Bożego katechizowanym 
oraz sposób ich stosowania w polskich podręcznikach katechetycznych 
w okresie posoborowym. Wyniki jej badań wskazują na konieczność dalsze-
go wdrażania zdobyczy dydaktyki biblijnej w katechezie dzieci i młodzieży, 
aby otwierać Biblię katechizowanym oraz ich samych na świat Biblii. W pra-
cy ukazano także praktyczne sposoby przekazywania treści biblijnych w jed-
nostkach katechetycznych, korzystając z osiągnięć biblijnych.

Spośród publikacji stricte homiletycznych omawiających Pismo Święte 
w przepowiadaniu należy wskazać publikację W. Przyczyny Kaznodziejski 

36 Biblia w katechezie, red. J. Kochel, J. Kostorz, Opole 2005.
37 A. Długosz, B. Stypułkowska, Wprowadzanie do dydaktyki biblijnej, Kraków 2000.
38 Z. Marek, Biblia w katechetycznej posłudze słowa, Kraków 1998.
39 J. Kochel, Katecheza królestwa niebieskiego. Studium biblijno-katechetyczne Ewangelii Mateusza, Opo-

le 2005.
40 Tamże, s. 281.
41 A. E. Klich, Pismo Święte w polskiej katechezie posoborowej. Studium egzegetyczno-katechetyczne, 

Kraków 2005. Autorka, przedstawiając zasadę aktualizacji orędzia biblijnego, pisze m.in. o H. Pa-
giewskim, który tę zasadę propagował już w okresie trwania Soboru Watykańskiego II zob. tamże, 
s. 205-206.
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przekaz opowiadań biblijnych42. Autor pracy na podstawie dokumentów 
Kościoła dotyczących tematyki przepowiadania, opracowań obcojęzycz-
nych poświęconych kaznodziejskiemu przekazowi opowiadań biblijnych 
oraz przykładów kazań narracyjnych przedstawił całościową i zwartą teo-
rię kaznodziejskiego przekazu opowiadań biblijnych. Praktycznym efektem 
przeprowadzonych badań jest przedstawienie nowej na gruncie polskim 
metody pracy nad kazaniem narracyjnym opartym na opowiadaniu biblij-
nym oraz form przekazu opowiadań biblijnych z ambony. Novum tej pub-
likacji jest przedstawienie zagadnień biblijno-homiletycznych w szerokim 
kontekście teorii literatury.

W. Broński w świetle nauki Kościoła przeprowadził badania nad sta-
nem recepcji nauki Kościoła współczesnego na temat Pisma Świętego 
jako źródła przepowiadania w polskich homiliach niedzielnych dla doro-
słych, publikowanych na łamach „Biblioteki Kaznodziejskiej” (1972–1996) 
i „Współczesnej Ambony” (1983–1996)43. Przedstawione przez autora wy-
niki badań wskazują, iż autorzy większości przeanalizowanych homilii 
„mają świadomość tego, że Biblia jest źródłem podstawowym, starają się 
do niej odwoływać, choć nie potrafi ą dobrze jej spożytkować”44. Dlatego 
autor artykułu postulował m.in. podjęcie wysiłku zmierzającego do dalsze-
go propagowania wśród homilistów nauczania Kościoła o Piśmie Świętym 
jako podstawowym źródle przepowiadania słowa Bożego poprzez pogłę-
bianie znajomości metodologii biblijnej oraz doskonalenie umiejętności 
posługiwania się warsztatem biblijnym45. 

Zabierający w tym duchu głos polscy bibliści oraz homileci opowia-
dają się za tym, by w integralnej formacji kaznodziei postrzegać go prze-
de wszystkim jako pierwszego słuchacza słowa Bożego46 i jego głosiciela, 
w odróżnieniu od innych obrazów, jak np. kaznodziei jako nauczyciela 
katechizmu. H. Witczyk47 wśród postulatów odnoszących się do forma-
cji kaznodziei w aspekcie biblijnym umieszcza potrzebę wprowadzania 
warsztatów (ćwiczeń) biblijnych dla alumnów celem zapoznania ich z naj-
nowszymi narzędziami pracy z Biblią oraz z metodami interpretacji Pisma 

42 W. Przyczyna, Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych, Kraków 2000.
43 W. Broński, Recepcja Pisma Świętego jako źródła homilii w kazaniach niedzielnych dla dorosłych „Bi-

blioteki Kaznodziejskiej” i „Współczesnej Ambony”, „Roczniki Teologiczne” 47 (2000), z. 6, s. 59-74, 
zob. tenże, Znaczenie formacji homiletycznej w przygotowaniu kandydatów do kapłaństwa, „Rocz-
niki Teologiczne” 51 (2004), z. 6, s. 217-232.

44 Tamże, s. 73.
45 Tamże, s. 73-74.
46 Zob. G. Siwek, Kaznodzieja – pierwszym słuchaczem słowa Bożego, w: Słuchacz Słowa, red. W. Przy-

czyna, Kraków 1998, s. 117-127.
47 H. Witczyk, Rola biblistyki w procesie kształcenia kaznodziejów, w: Integralne kształcenie kaznodziei, 

dz. cyt., s. 141-158.

Świętego. Następnie postuluje wprowadzanie przedmiotu „Biblia w prze-
powiadaniu” – nauki i wprowadzenia w osobistą praktykę lectio divina, 
oraz wdrażanie seminarzystów do przewodniczenia własnej grupie biblij-
no-homiletycznej48.

Podjęte przez Pagiewskiego wysiłki przywrócenia katechezie i homile-
tyce ich biblijnych źródeł skoncentrowały się przede wszystkim na opra-
cowaniu teologii słowa Bożego na potrzeby teologii przepowiadania, na 
ukazaniu biblijnych źródeł głównych komponentów samego przepowia-
dania oraz na określonych wskazaniach odnoszących się do dydaktyki 
i metodyki w katechezie biblijnej. Należy zauważyć, iż w swoim pisarstwie 
nie rozwinął on szerzej tych zagadnień, szczególnie w odniesieniu do ka-
techezy (było to spowodowane większym zaangażowaniem Pagiewskie-
go w propagowanie antropologicznych aspektów przepowiadania słowa 
Bożego). Jego myśl w omawianym zakresie należy ocenić jako inicjacyjną, 
wytyczającą przestrzeń dla dalszych poszukiwań dla katechetyków i homi-
letów w Polsce. Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej treści oraz czas, 
w którym Pagiewski ów temat poruszał – początki posoborowej odnowy 
w Polsce – należy i tu uznać jego wkład w polską odnowę przepowiadania 
słowa Bożego w tamtym okresie. Ponadto przedstawiona powyżej prezen-
tacja wybranych wypowiedzi Magisterium Kościoła oraz współczesnych, 
głównie polskich publikacji katechetycznych i homiletycznych, ukazuje, iż 
wiele zagadnień będących przedmiotem naukowej refl eksji Henryka Pa-
giewskiego w zakresie biblijnych źródeł przepowiadania ma swoje zakorze-
nienie w nauce Kościoła oraz zostało podjętych – i jest nadal rozwijanych 
– przez biblistów, katechetyków i homiletów. Na tej podstawie zasadny 
wydaje się wniosek, iż niektóre problemy podjęte przez o. Pagiewskiego 
w zakresie omawianej tematyki mają walor aktualności, co także podkreśla 
znaczenie jego wkładu w polską odnowę katechetyczno-homiletyczną.

2. Akcentowanie antropologicznego wymiaru przepowiadania

W każdym czasie ludzie przeżywają radość i nadzieję, smutek i lęk. 
Te doświadczenia są także udziałem uczniów Chrystusa. Wszystko, co 
jest prawdziwie ludzkie, wywołuje rezonans w sercach chrześcijan (por. 
KDK 1). Ta pierwsza myśl konstytucji Soboru Watykańskiego II Gaudium 
et spes wyznaczyła perspektywę antropologiczną nie tylko samego doku-
48 Tamże, s. 156-158.
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mentu, czy przesłania całego Soboru, ale także niejako uprawomocniła 
obecną już w refl eksji teologicznej, szczególnie w ruchu odnowy kateche-
tycznej i homiletycznej, konieczność uwzględniania człowieka i jego egzy-
stencji w duszpasterstwie Kościoła, a zwłaszcza w przepowiadaniu słowa 
Bożego we wszelkich jego formach.

Wymiar antropologiczny katechezy był podkreślany w polskiej od-
nowie katechetycznej od połowy lat sześćdziesiątych XX wieku. Pod-
sumowanie dotychczasowej myśli antropologicznej obecnej w polskiej 
katechezie, a jednocześnie wyznaczenie dalszych kierunków poszukiwań 
zawiera książka M. Majewskiego Antropologiczna koncepcja katechezy49. 
W homiletyce antropologia homiletyczna była integralnie złączona z teo-
logią przepowiadania50. Przykładem takiego myślenia jest wydany w 1971 
roku podręcznik Teologia przepowiadania słowa Bożego, w którym teolo-
gia i antropologia zostały potraktowane komplementarnie51.

Również w tym zakresie można wskazać wkład Henryka Pagiewskiego, 
który – zarówno w teorii, jak i w praktyce – zwracał uwagę na antropolo-
giczny wymiar posługi katechetycznej i homiletycznej. Źródła, z których 
o. Pagiewski czerpał wiedzę i inspirację do ukazania potrzeby uwzględnia-
nia tego wymiaru w odnowie katechetyczno-homiletycznej, znajdują się 
przede wszystkim w nauce Soboru Watykańskiego II, w nauczaniu papie-
ża Pawła VI, w dwóch prądach myślowych – egzystencjalizmie i persona-
lizmie, oraz w myśli katechetycznej i homiletycznej Zachodu. Pagiewski 
szczególnie często korzystał z literatury w języku francuskim, w takich 
krajach jak Belgia i Francja szczególnie dowartościowano bowiem odbior-
cę przepowiadania, zwracając uwagę na uwarunkowania psychologiczne 
i środowiskowe katechezy. Dodajmy, że inaczej rzecz wyglądała w krajach 
języka niemieckiego, gdzie większą uwagę zwracano na Objawienie Boże 
i treści katechezy52. 

Konieczność antropologicznego ukierunkowania w polskiej kateche-
zie postulował Pagiewski, opierając się na własnych obserwacjach sytua-
cji katechetycznej w Polsce i w niektórych krajach Europy Zachodniej. Na 
49 M. Majewski. Antropologiczna koncepcja katechezy, dz. cyt.; zob. tenże, Wymiar egzystencjalny, 

w: Podstawowe wymiary katechezy, dz. cyt., s. 187-194. 
50 Dał temu wyraz już w 1966 r. L. Kuc w referacie ukierunkowującym odnowę polskiej homiletyki, 

w którym wskazywał na konieczność uwzględniania antropologii w teologii przepowiadania, zob. 
L. Kuc, Teologia kaznodziejstwa po Soborze Watykańskim II, w: Studia z historii kaznodziejstwa i ho-
miletyki, t. 1, red. L. Kuc, W. Wojdecki, Warszawa 1975, s. 165-178. Także w tym duchu J. Pasierb 
próbował naszkicować, głównie opierając się na literaturze zachodniej, „zarys współczesnej antro-
pologii homiletycznej”; zob. J. Pasierb, Człowiek współczesny jako słuchacz słowa Bożego, „Collecta-
nea Theologica” 39 (1969), z. 1, s. 5-15.

51 Por. H. Simon, Homiletyka polska po Soborze Watykańskim II, „Studia Teologiczno-Historyczne Ślą-
ska Opolskiego” 19 (1999), s. 246-247.

52 Por. J. Charytański, Współczesne kierunki katechetyczne na Zachodzie, dz. cyt., s. 804-805.

podstawie analizy zachodniej literatury przedmiotu (objawy kryzysu w ka-
techezie i w kaznodziejstwie oraz sposoby ich przezwyciężania) wyciągał 
praktyczne wnioski i postulaty, które, ubogacone swoimi przemyśleniami 
i doświadczeniem, przedstawiał polskiemu czytelnikowi oraz osobiście je 
aplikował do praktyki katechetycznej i homiletycznej. W wypadku kate-
chezy nie oznaczało to porzucenia katechezy kerygmatycznej, Pagiewski 
jednak, widząc jej niewystarczalność i swego rodzaju ekskluzywność, po-
stulował położenie większego nacisku na elementy antropologiczne i egzy-
stencjalne, z zachowaniem wszystkich zdobyczy katechezy kerygmatycznej. 
Innymi słowy, proponował pójście w kierunku syntezy kerygamtyczno-an-
tropologicznej. Jego zdaniem, widoczny wówczas brak skuteczności ka-
techezy i kryzys jej samej miał źródło w niedostrzeganiu konkretnego 
człowieka zakotwiczonego w określonych warunkach kulturowych i religij-
nych. Ze względu na nie w niektórych sytuacjach duszpasterskich koniecz-
na była – zdaniem Pagiewskiego – prekatecheza i preewangelizacja53. 

O. Pagiewski, zwracając w homiletyce uwagę na antropologiczny cha-
rakter przepowiadania, przyczynił się do rozwoju antropologii homiletycz-
nej, która w jego wydaniu akcentowała przede wszystkim personalistyczny 
aspekt przepowiadania54. W antropologii homiletycznej podkreślał, iż 
przepowiadanie jest dziełem nie tylko o wymiarze teologicznym, ale także 
ludzkim, jest dziełem zarówno głoszącego słowo, jak i słuchaczy. Teologia 
i antropologia przepowiadania w jego ujęciu nie były traktowane dysjunk-
tywnie, ale komplementarnie, tworząc integralną rzeczywistość przepo-
wiadania55.

Dla Pagiewskiego punktem wyjścia do wskazywania dróg przezwy-
ciężania kryzysu w przepowiadaniu było poznanie człowieka, jego men-
talności, kondycji religijnej i uwarunkowań kulturowych. Tym samym 
poszukiwał skutecznych sposobów osiągania głównych celów, tak w kate-
chezie, jak i w kaznodziejstwie, jakimi były budzenie i rozwijanie wiary56. 

53 Por. H. Pagiewski, Mentalność techniczna a katecheza, „Katecheta” 10 (1966), nr 1, s. 30-32; tenże, 
Głoszenie słowa Bożego jako świadectwo, dz. cyt., s. 115-116. Wprawdzie termin „prekatecheza” nie 
był przez niego bliżej określony, ale z kontekstu jego wypowiedzi wynika, że jest on treściowo zbli-
żony do terminu „preewangelizacja”, przez którą rozumiał przede wszystkim przygotowanie słu-
chaczy do dialogu i wyrabianie w nich określonych dyspozycji, które są konieczne lub użyteczne do 
przyjęcia głoszonego im słowa Bożego. W kontekście komunikacji interpersonalnej preewangeli-
zacja, według H. Pagiewskiego, oznacza poszukiwanie wspólnego języka, ustalenie pojęć i nadanie 
im wspólnego sensu oraz kształtowanie postawy otwartości, umożliwiającej przyjęcie słowa Boże-
go; por. H. Pagiewski, Personalistyczny charakter przepowiadania…, dz. cyt., s. 92.

54 W odróżnieniu np. od antropologii homiletycznej L. Kuca, który bardziej akcentował aspekt wspól-
notowy i osobę w odniesieniu do wspólnoty ludzkiej; por. L. Kuc, Odpowiedź człowieka na głoszone 
mu słowo Boże, w: Teologia przepowiadania słowa Bożego, dz. cyt., s. 236.

55 H. Simon, Homiletyka polska, dz. cyt., s. 247.
56 H. Pagiewski, Od kontestacji do nadziei, dz. cyt., s. 245; tenże, Zbawcze pośrednictwo słowa, dz. cyt., 

s. 64-66.
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Na tej podstawie o. Pagiewski postulował konieczność poznawania adresa-
tów katechezy i przepowiadania kaznodziejskiego, zwracał uwagę na okre-
ślone cechy katechety i kaznodziei, na antropologiczne źródła rozumienia 
podstawowych elementów przepowiadania. Także egzystencja i problemy 
człowieka były jednym z istotnych czynników wskazujących na treść, for-
my i sposoby przepowiadania słowa Bożego.

Poddając teksty Pagiewskiego analizie w perspektywie antropologicz-
nej, należy dostrzec jego wkład w ukazanie pewnych cech osoby kateche-
ty i kaznodziei, które można nawzajem aplikować. Kaznodzieja powinien 
być otwarty na świat, na współczesną kulturę i nowe prądy myślowe. Jed-
nocześnie powinien być krytyczny wobec zjawisk zachodzących w świecie. 
Współczesny kaznodzieja to człowiek dialogu, niebojący się konfrontacji 
z nową ludzką mentalnością, kształtowaną przez różnorakie procesy za-
chodzące w świecie i zmieniającą się pod wpływem środków masowe-
go przekazu. Jego przepowiadanie powinno mieć duży stopień realności 
i znajomości słuchacza, któremu głoszone jest słowo Boże57. Ponadto ka-
znodzieja powinien być wobec słuchaczy naturalny, życzliwy i pełen bra-
terskiego ducha. Winien, prowadząc z nimi wirtualny dialog, być otwarty 
na wspólne, w świetle wiary, poszukiwania odpowiedzi na ich palące prob-
lemy. Henryk Pagiewski podkreślał prymat duchowości i osobowości ka-
znodziei przed techniką mówienia58. Katecheta zaś najpierw powinien 
„być z uczniem”, aby go zrozumieć i poznać jego problemy. Dopiero wów-
czas może skutecznie przekazać mu wiedzę religijną i pomagać w kształto-
waniu postaw chrześcijańskich59. Katechizujący powinien zwracać uwagę 
na konkretnego człowieka, z jego uwarunkowaniami religijnymi, środo-
wiskowymi, kulturowymi. Jak widzimy, o. Pagiewski próbował ukazywać 
konieczność takiego przekazu katechetycznego, jakiego potrzebuje kon-
kretny słuchacz, oraz patrzył na katechezę z punktu widzenia słuchacza. 
Katechecie postawił zaś zadanie permanentnego poznawania katechizo-
wanego60.

Ten personalistyczny aspekt myśli katechetycznej Pagiewskiego uwi-
docznił się w kilku artykułach, które mają charakter praktycznych wska-
zań. Dotyczą one sieroctwa społecznego, praw dziecka we współczesnym 
57 Tenże, Kaznodziejstwo wobec współczesnych środków masowego oddziaływania, „Homo Dei” 40 

(1971), nr 3, s. 195.
58 Tenże, Jak głosić kazania dziś?, „Homo Dei” 43 (1974), nr 4, s. 258-261.
59 Tenże, Egzystencjalizm a katechizacja, dz. cyt., s. 61; tenże, Kierunki rozwoju współczesnej katechezy, 

„Katecheta” 14 (1970), nr 4, s. 147-149.
60 L. Kuc pisał, iż Pagiewski, zabierając głos na temat przepowiadania słowa Bożego, bardzo często czy-

nił to pod kątem widzenia człowieka, do którego skierowane jest słowo Boże; por. L. Kuc, Wstęp, w: 
Teologia przepowiadania słowa Bożego, dz. cyt., s. 18.

świecie, działań pedagogicznych w sytuacjach konfl iktowo-problemowych 
na katechezie61. Autor w różnych aspektach zwracał szczególną uwagę na 
osobę dziecka. Podkreślał wagę osobistego i personalnego podejścia ka-
techety do dziecka w jego trudnych sytuacjach. Katecheta w takich oko-
licznościach winien okazywać się – zdaniem Pagiewskiego – humanistą 
zainteresowanym problemami dzieci znajdujących się w różnych potrze-
bach. Winien być człowiekiem wrażliwym, czułym, empatycznym, delikat-
nym, przyjacielskim, kompetentnym, dokształcającym się pedagogicznie 
i psychologicznie, chętnym do pomocy dziecku. Godne zauważenia jest 
podkreślanie prawdy, iż dziecko ma swoje prawa jako osoba. Prawa dziec-
ka winny być respektowane zwłaszcza w sytuacjach wymagających szcze-
gólnej uwagi wychowawczej62.

Jak pokazano w pierwszym punkcie artykułu, wkładem Pagiewskie-
go w odnowę katechetyczno-homiletyczną w Polsce było m.in. ukazanie 
biblijnych źródeł podstawowych elementów przepowiadania, takich jak: 
orędzie, adaptacja, dialog i świadectwo. Jednocześnie za taki wkład nale-
ży także uznać wskazanie antropologicznego charakteru wyżej wymienio-
nych elementów przepowiadania. Określając, czym jest orędzie jako jeden 
z elementów istotnych przepowiadania słowa Bożego, Pagiewski zwrócił 
uwagę m.in. na jego cechy egzystencjalne. Orędzie bezpośrednio odnosi 
się do życia człowieka, niosąc w sobie wartości egzystencjalne, przemie-
niające życie konkretnego człowieka, czym wyraźnie odróżnia się od dok-
tryny. Odpowiedź na głoszone orędzie ma także charakter egzystencjalny, 
ponieważ osoba, która orędzie przyjmuje, ma szansę znalezienia odpo-
wiedzi na swoje istotne życiowe problemy i pytania. Ponadto orędzie ma 
charakter personalny, wyrażający się w tym, iż jest głoszone przez osobę-
-świadka, który osobiście przyjął i zasymilował wartości przez nie niesio-
ne. Ten personalny rys orędzia ma swoje źródło w Osobie Jezusa Chry-
stusa, który sam w sobie jest Orędziem63. Przez ukazanie tego wymiaru 
orędzia Pagiewski, w duchu Vaticanum II, podkreślał godność osoby kate-
chizowanego i słuchacza słowa Bożego.

61 Zob. następujące artykuły H. Pagiewskiego: Katecheta wobec sieroctwa społecznego, „Katecheta” 16 
(1972), nr 6, s. 250-254; „Dlaczego mnie bijesz”?!, „Katecheta” 23 (1979), nr 4, s. 157-159; Katecheza 
wobec sytuacji problemowo-konfliktowych dziecka, „Katecheta” 23 (1979), nr 5, s. 210-215.

62 O. Pagiewski, wykładając pedagogikę, korzystał także z treści psychologii rozwojowej, a w praktyce 
katechetycznej z psychologicznej typologii osobowości (czy charakterów), co wzmacniało antro-
pologiczny wymiar kształcenia seminarzystów; por. APWR, Teczka o. Henryk Pagiewski, Teczka 
– wykłady z pedagogiki (rkps).

63 H. Pagiewski. Personalistyczny charakter przepowiadania…, dz. cyt., s. 153-156; tenże, Głoszenie sło-
wa Bożego jako świadectwo, dz. cyt., s. 33.
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Dla Pagiewskiego adaptacja, o czym już była mowa wyżej, poza wymia-
rem biblijnym i teologicznym ma także uzasadnienie kulturowe i antropo-
logiczne. Adaptacja orędzia, jego zdaniem, jest potrzebna po to, aby z jego 
treści wydobyć wszystkie elementy egzystencjalne, odnoszące się do naj-
głębszych potrzeb, zainteresowań i pytań, które stawia sobie osoba ludzka. 
Nasz autor, pisząc o adaptacji w perspektywie antropologicznej, podkre-
ślił w duchu Soboru Watykańskiego II myśl o godności osoby ludzkiej, któ-
ra niejako określa rozumienie istoty głoszenia słowa Bożego. Jest nim apel 
skierowany do wolnej osoby ludzkiej, zapraszający do dania odpowiedzi 
Bogu w swojej wolności i spotkania się z Nim64. Przez podkreślenie egzy-
stencjalnego aspektu kaznodziejstwa Pagiewski zdecydowanie odciął się 
od historyzmu65.

Dialogiczny charakter przepowiadania słowa Bożego w Kościele Pa-
giewski wyprowadził – jak to zostało już ukazane – ze źródeł biblijno-te-
ologicznych. Ma on także swoje źródło w człowieku, który z natury swojej 
jest istotą dialogującą, skierowaną ku drugiemu „ty” i ku samej Osobie 
Boga. Przepowiadanie słowa Bożego, wypowiadane w ludzkim słowie 
w przestrzeni wspólnoty Kościoła, ma pomagać człowiekowi w zaspoko-
jeniu tęsknoty do kontaktu z Bogiem. Ten dialogiczny charakter przepo-
wiadania realizuje się w kontekście egzystencjalnym, tzn. odnosi się do 
konkretnej sytuacji, potrzeb oraz kondycji wiary słuchacza słowa Bożego. 
Dlatego Pagiewski postulował konieczność rozumienia przepowiadania 
słowa Bożego jako posługi umożliwiającej i podtrzymującej dialog czło-
wieka z Bogiem. Zatem przepowiadanie nie tylko ogłasza wielkie dzieła 
Boga, ale także buduje i podtrzymuje dialog Bosko-ludzki. Stąd widać, że 
i ten konstytutywny element przepowiadania ma charakter personalny66.

Wkład Pagiewskiego w ukazanie antropologicznego wymiaru przepo-
wiadania wyraża się także w postulacie stwierdzającym konieczność prze-
myślenia treści obu form posługi słowa tak, aby ich źródłem była także 
osoba ludzka, jej życie, doświadczenia, potrzeby i wartości. Zasadniczym 
argumentem za egzystencjalnym ujęciem treści przekazu katechetycznego 
był personalny charakter aktu wiary, do którego ma prowadzić przepowia-
danie słowa Bożego zarówno w formie katechetycznej, jak i kaznodziej-
skiej. Na wskroś antropologiczny charakter ma ten etap w toku katechezy, 
którym jest interpretacja w świetle Objawienia podjętych w niej wątków 

64 Tamże, s. 159-165; tenże, Personalistyczny charakter przepowiadania…, dz. cyt., s. 156-164.
65 R. Prawdzic, Słowo Boże w Kościele, „Więź”16 (1973), nr 6, s. 135.
66 H. Pagiewski, Głoszenie słowa Bożego jako świadectwo, dz. cyt., s. 62-63; por. tenże, Personalistycz-

ny charakter przepowiadania…, dz. cyt., s. 224-225.

egzystencjalnych celem budzenia wiary i wskazania na obecność tajemni-
cy Chrystusa. Innymi słowy, wprowadzenie w tajemnice chrześcijaństwa 
zaczyna się niejako od człowieka i jego problemów i zmierza do spotkania 
z Bogiem. W związku z powyższym w katechezie należało przejść od toku 
dedukcyjnego do indukcyjnego67. Taka katecheza – zdaniem Pagiewskiego 
– winna spełniać wymagania poprawnego nauczania tak, aby następował 
całościowy i integralny, wieloaspektowy i wielowymiarowy przekaz wiedzy 
religijnej. Ponadto ta katecheza winna być progresywna i zróżnicowana, 
tzn. winna pogłębiać i syntetyzować przekazywane treści w całym procesie 
katechetycznym oraz dostosować je do wieku katechizowanych68. 

W opinii o. Pagiewskiego także w przepowiadaniu na ambonie należało 
podejmować egzystencjalne problemy i pytania nurtujące współczesnego 
słuchacza słowa. Skutecznym „narzędziem” w ujmowaniu i przekazywa-
nia tych treści jest tzw. interpretacja i aktualizacja egzystencjalna69. Kazno-
dzieja razem ze słuchaczami w wirtualnym dialogu poszukuje odpowiedzi 
na problemy i pytania egzystencjalne, ukazując je w świetle słowa Boże-
go i poszukując rozwiązań i odpowiedzi z perspektywy wiary. Podobnie 
jak w katechezie, również w kaznodziejstwie należało stosować indukcyjny 
tok myślenia, co w tym wypadku oznaczało stosowanie tzw. indukcji ho-
miletycznej. W strukturze konkretnej jednostki przepowiadania punktem 
wyjścia stają się pytania i problemy egzystencjalne słuchaczy70.

Rys antropologiczny w treści przepowiadania widać także w propozy-
cji kazań hagiografi cznych. Według Pagiewskiego, życie świętych jest kon-
kretnym ucieleśnieniem Ewangelii i mocno przemawia do wyobraźni i serc 
słuchaczy, ciągle poszukujących osobowych wzorców do naśladowania. 
Święci mówią, że możliwe jest życie Ewangelią w konkretnej ludzkiej eg-
zystencji. Jak pisał o. Pagiewski: „kazanie o świętych ma się nie tylko po-
dobać i wzruszać, lecz być pokarmem na trud życia, podnosić, pomagać, 
67 Postulował to także w kształceniu przyszłych katechetów, uwzględniając również warstwę antro-

pologiczną, a nie tylko teologiczną, aby zapoznawać przyszłych katechetów ze sposobem myślenia, 
wartościowania współczesnego katechizowanego; por. H. Pagiewski, O skuteczności słowa Boże-
go, dz. cyt., s. 205-206. Zob. tenże, W poszukiwaniu nowych rozwiązań, dz. cyt., s. 119; tenże, Egzy-
stencjalizm a katechizacja, dz. cyt., s. 60-61; tenże, Przygotowanie do sakramentu małżeństwa, dz. 
cyt., s. 31-32. Praktyczna realizacja włączania treści egzystencjalnych w katechezę jest widoczna 
w katechezach przedmałżeńskich Pagiewskiego; np. APWR, Teczka o. Henryk Pagiewski, Teczka: 
Konferencje przedmałżeńskie I-go stopnia. Życie trzeba wygrać; tamże, Poznajmy się I, II, III; tam-
że, By pięknie kochać.

68 H. Pagiewski. W poszukiwaniu nowych rozwiązań, dz. cyt., s. 119-120.
69 Por. tenże, Głoszenie słowa Bożego jako świadectwo, dz. cyt., s. 42-43; tenże, Personalistyczny charak-

ter przepowiadania…, dz. cyt., s. 162; tenże, Wychowanie biblijne, dz. cyt., s. 17-19.
70 Wyrazem egzystencjalnego wymiaru przepowiadania słowa Bożego w formie kaznodziejskiej jest 

opracowany przez polskich homiletów model kompozycyjny homilii. Jego struktura wypowiada się 
w trzech etapach: doświadczenie życiowe (egzystencjalna indukcja), to mówi Pan (światło słowa 
Bożego), życie chrześcijańskie (egzystencjalna dedukcja). Model ten był konsekwentnie wprowa-
dzany w praktykę od 1973 r. zwłaszcza na łamach „Biblioteki Kaznodziejskiej”; por. G. Siwek, Prze-
powiadać egzystencjalnie, http://www.bkaznodziejska.pl/index.php?prtlid=93&aid=450.
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radować, wlewać nadzieję”71. Bez trudu zauważamy, iż wszystkie te cechy, 
którymi winno charakteryzować się kazanie hagiografi czne, mają elemen-
ty antropologiczne72.

Wkład Henryka Pagiewskiego w odnowę katechetyczno-homiletyczną 
w Polsce w wymiarze antropologicznym wyraża się także we wskazaniu 
na retorykę jako jedno z narzędzi służących skutecznemu przepowiada-
niu słowa Bożego. W okresie kiedy postawiono mocny akcent na teolo-
gię przepowiadania jako swego rodzaju antidotum na przerost retoryki 
w przepowiadaniu kościelnym, które było wręcz ujmowane jako „mowa 
święta”, Pagiewski opowiadał się za równowagą teologiczno-retoryczną. 
W teorii, w formacji homiletów i w swojej praktyce przepowiadania korzy-
stał z retoryki tak, aby nie zasłaniała, lecz wspomagała skuteczność i moc 
obecną w samym słowie Bożym. Innymi słowy, retorykę widział jako po-
trzebne, dobre i służebne narzędzie w posłudze słowa. Dlatego, doceniając 
naturalne zdolności i charyzmaty kaznodziei, kładł nacisk na poznawanie 
prawideł retoryki oraz doskonalenie sztuki oratorskiej73.

Ukierunkowanie antropologiczne w katechezie i w homiletyce, na któ-
rego różne aspekty wskazywał Pagiewski, wpisywało się w polską odno-
wę i rozwój katechezy antropologicznej i antropologii homiletycznej. 
Propagatorami tego ukierunkowania w okresie działalności Henryka Pa-
giewskiego, o czym napisano szerzej w pierwszym rozdziale, byli tacy ka-
techetycy jak: M. Finke, M. Majewski, R. Murawski, J. Charytański, oraz 
homileci: L. Kuc74, Z. Grzegorski (ze swoją propozycją homiletyki kon-
tekstualnej75), A. Lewek (przybliżający polskiemu czytelnikowi m.in. myśl 
homiletyczną V. Schurra, która ma wyraźne ukierunkowanie antropolo-
giczne76). Także obecnie antropologia katechetyczna i homiletyczna znaj-
duje swoich propagatorów, rozwijających różne jej aspekty w powyższych 
dwóch dziedzinach. Zwrócimy uwagę tylko na niektóre aspekty antropolo-
giczne w katechezie i w homiletyce postulowane przez Pagiewskiego, które 
są nadal aktualne i rozwijane. Wskazują na to najnowsze dokumenty ka-
71 H. Pagiewski, Kazania hagiograficzne, dz. cyt., s. 116.
72 Tamże, s. 116-117.
73 Por. tenże, Personalistyczny charakter przepowiadania…, dz. cyt., s. 221-223; tenże, Jak głosić kazania 

dziś?, dz. cyt., s. 258-261; por. APWR, Teczka o. Henryk Pagiewski, Teczka: Homiletyka I, s. 17-25.
74 L. Kuc antropologię homiletyczną ujmował w bezpośrednim kontekście teologii przepowiadania, 

uważał bowiem, że „zasadnicza teologiczna i antropologiczna rola słowa Bożego i w ogóle słowa 
w kształtowaniu postaw i charakteru człowieka nie wynika jedynie z niesionych przez słowo treści 
poznawczych, ale przede wszystkim ze spotkania słuchacza z mówcą, z faktu słuchania słowa ży-
wego”; tenże, Krótki traktat o teologii komunikacji, Błonie 1997, s. 157.

75 Zob. Z. Grzegorski, Homiletyka kontekstualna, Poznań 1999.
76 Zob. A. Lewek, Współczesna odnowa kaznodziejstwa, z. 2: Zarys homiletyki ogólnej, Warszawa 1980, 

s. 82-113; 141-199; zob. także E. Sobieraj, Homilia według teologii posoborowej, w: Eucharystia w dusz-
pasterstwie, red. A. L. Szafrański, Lublin 1977, s. 187-190. 

techetyczne, te wypowiedzi z dokumentów Kościoła z lat ostatnich, które 
wprost odnoszą się do przepowiadania słowa Bożego, oraz wybrana naj-
nowsza literatura przedmiotu.

Poznanie katechizowanego i adresata przepowiadania słowa Bożego to 
dziś rzecz podstawowa. Trudno mówić dziś o katechezie i kaznodziejstwie 
bez uwzględniania znajomości środowiska, sytuacji egzystencjalnej adre-
satów oraz tego, kim jest sam w sobie współczesny katechizowany i słu-
chacz słowa Bożego. Dyrektorium ogólne o katechizacji we Wprowadzeniu 
inspiruje duszpasterzy i katechetów do nieustannego patrzenia w perspek-
tywie wiary i miłosierdzia na „pole siewne” głoszonego przez nich słowa 
Bożego (DOK 14; por. DOK 15-33). Odpowiedzialni za katechezę mają za 
zadanie ciągłe rozczytywanie świata, środowiska, kultury, sytuacji religij-
nej i katechetycznej, w jakich żyją katechizowani, oraz poznawania proce-
sów i zjawisk – zarówno w świecie, jak i Kościele (por. DOK 32 – czytanie 
znaków czasu) – jakim podlegają adresaci katechezy. Czynić się to winno 
w tym celu, aby „Kościół rozwinął katechezę, która będzie sprzyjać spot-
kaniu z Bogiem i będzie utwierdzać stałą więź komunii z Nim” (DOK 23). 
Ten aspekt antropologizmu katechetycznego jest widoczny także w Dy-
rektorium katechetycznym Kościoła katolickiego w Polsce, które we Wpro-
wadzeniu rysuje szeroką panoramę sytuacji duszpastersko-katechetycznej 
w Polsce (DKKKP 1-14)77. W obu dokumentach została także podkreślo-
na zasada wierności Bogu i człowiekowi (DOK 145; por. DKKKP 31), która 
wynika z nadrzędnego celu katechezy, jakim jest doprowadzenie do ko-
munii z Chrystusem. Winna ona być uwzględniana przy realizacji zadań 
katechezy oraz przenikać wszystkie jej elementy treściowe i metodyczne. 
Dyrektorium ogólne o katechizacji w wielu miejscach opowiada się także za 
antropologicznym ukierunkowaniem treści katechezy (por. DOK 87, 103, 
150). Treści te winny uwzględniać rozmaite sytuacje, w jakich znajdują się 
katechizowani (DOK 163), co implikuje stosowanie różnych metod, w tym 
o charakterze indukcyjnym (por. DOK 148-150).

Mówiąc o antropologicznym wymiarze współczesnej katechezy, na-
leży także zauważyć, iż Dyrektorium ogólne o katechizacji wiele miejsca 
poświęca kontekstowi społeczno-kulturowemu katechezy, relacji między 
katechezą a kulturą. Dokument ukazuje kulturę jako nośnik głoszonego 
77 W innym polskim dokumencie katechetycznym, jakim jest Podstawa programowa katechezy Koś-

cioła katolickiego w Polsce (Kraków 2001), czytelnik znajdzie charakterystykę psychologiczną dzieci 
i młodzieży na poszczególnych etapach edukacyjnych. Zob. J. Przybyłowski, Wyzwania pastoralne 
w dokumentach katechetycznych Kościoła katolickiego w Polsce, w: Przesłanie dokumentów kateche-
tycznych Kościoła w Polsce, Warszawa 2003, s. 123-185; D. Zakrzewski, Naglące postulaty dokumen-
tów katechetycznych Kościoła w Polsce w dobie dynamicznych przemian systemu wartości moralnych 
współczesnej młodzieży, w: tamże, s. 187-221.
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orędzia katechetycznego oraz jako rzeczywistość, do której to orędzie ka-
techetyczne jest kierowane, czyli mówi o inkulturacji i ewangelizacji kul-
tury (por. DOK 109-113; 202-214). Ten aspekt antropologii w katechezie 
w przytaczanym dokumencie jest wyrazem rozwinięcia zasady wierności 
Bogu i człowiekowi względem poprzedniego dokumentu katechetycznego 
– Ogólnej instrukcji katechetycznej z 1971 roku (por. DOK 145). Orędzie 
katechetyczne winno być tak przedstawiane, aby trafi ało do mentalności 
współczesnego człowieka (DOK 118). Szczególną formą realizacji kate-
chezy wiernej Bogu i człowiekowi jest inkulturacja, która oznacza przy-
jęcie prawdy, iż człowiek jest podmiotem, a także jedynym przedmiotem 
i celem kultury oraz stanowi dla niej zawsze fakt pierwotny i podstawowy 
(DOK 203)78. Inkulturacja to także podejmowanie dialogu ze współczes-
nym człowiekiem komunikującym się poprzez media oraz wykorzystanie 
technik medialnych do głoszenia Ewangelii (por. DOK 160-162). 

Wśród wielu współczesnych polskich publikacji katechetycznych ukazu-
jących szeroko rozumiany antropologiczny wymiar współczesnej katechezy 
należy wymienić pracę zbiorową pod redakcją J. Stali Dzisiejszy katechizowa-
ny. Stan aktualny i wyzwania79. Autorzy tej publikacji starają się z różnych 
stron zdiagnozować, opisać i wskazać cechy charakterystyczne współczes-
nego katechizowanego (przede wszystkim dzieci i młodzieży). Spośród auto-
rów, którzy podejmują zagadnienie wymiaru kulturowego katechezy, należy 
wskazać A. Szubartowską80, M. Kowalczyka81 i K. Misiaszka82.

Antropologiczny wymiar przepowiadania podkreśla także współczes-
na refl eksja homiletyczna. Wprawdzie w homiletyce, w odróżnieniu od 
katechetyki, odczuwa się brak dokumentów w postaci dyrektorium, ale 
odpowiednie treści można wydobyć z innych najnowszych dokumentów 
Kościoła, które ukazały się na przełomie tysiącleci. W tym aspekcie należy 
wskazać list okólny Kongregacji ds. Duchowieństwa z 1999 roku, zatytuło-
wany Kapłan głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty 
w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa83, Dyrektorium o posłu-
dze i życiu kapłanów Kongregacji ds. Duchowieństwa z 31 stycznia 1994 
roku84, Instrukcję o niektórych aspektach współpracy świeckich wiernych 

78 P. Tomasik, Charakterystyka Dyrektorium ogólnego o katechizacji, dz. cyt., s. 53.
79 Dzisiejszy katechizowany. Stan aktualny i wyzwania, red. J. Stala, Kraków 2002.
80 A. Szubartowska, Kulturowy wymiar katechezy w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1997.
81 M. Kowalczyk, Kultura katechetyczna. Analiza współczesnej katechezy w świetle francuskich badań 

teologicznych, Gniezno 1998. 
82 K. Misiaczek, Katecheza i kultura, w: Wybrane zagadnienia z katechetyki, red. J. Stala, Tarnów 2003, 

s. 19-71.
83 Wyd. pol.: Poznań 1999.
84 Wyd. pol.: Poznań 2000.

z kapłanami w ich pasterskim posługiwaniu85 oraz list apostolski Jana Pa-
wła II Novo millennio ineunte z 6 stycznia 2001 roku86. Wymienione do-
kumenty akcentują, iż posługa słowa nie może być abstrakcyjna i daleka 
od życia słuchaczy słowa Bożego, wręcz przeciwnie, winna wychodzić na-
przeciw żywotnym zagadnieniem, które stają przed sumieniem współ-
czesnego człowieka. Przepowiadający winni stosować prawdy objawione 
do rozwiązywania konkretnych przypadków i uwzględniać potrzeby ludzi. 
Aby słuchacze słowa Bożego mogli przekładać głoszone prawdy na świa-
dectwo konkretnego życia i na udział w misji Kościoła, kaznodzieje po-
winni poznawać te czynniki, które w dużej mierze kształtują mentalność 
współczesnych adresatów przepowiadania kaznodziejskiego, m.in.: ideo-
logie, język, konteksty kulturowe, wpływ środków masowego przekazu na 
mentalność ludzi87.

W tym duchu wypowiada się także Kościół w Polsce w posoborowych 
dokumentach. Niektóre dokumenty posynodalne, wskazując na konkret-
ne źródła przepowiadania, podkreślają konieczność poznawania mental-
ności, obyczajów. Zalecane jest także poznawanie bieżącego nurtu życia 
Kościoła, tak powszechnego, jak i lokalnego, oraz znajomość uwarunko-
wań historyczno-kulturowych88. Przypomnijmy tu, że II Polski Synod Ple-
narny z ubolewaniem skonstatował fakt, iż w homiliach i kazaniach rzadko 
podejmowana jest próba rozwiązywania codziennych problemów, z jakimi 
borykają się słuchacze w życiu rodzinnym i zawodowym89. Tę wypowiedź 
Synodu należy odczytywać jako usilną zachętę, by wymiar egzystencjalny 
był bardziej obecny w przepowiadaniu słowa Bożego.

W najnowszej literaturze homiletycznej w języku polskim cenną pozy-
cją homiletyczną pozwalającą zgłębić zagadnienie adresata przepowiadania 
85 Dokument podpisany przez Kongregację ds. Duchowieństwa oraz siedem innych Kongregacji Rzym-

skich. Tekst polski został opublikowany w „Przeglądzie Pastoralno-Homiletycznym” 2 (1998), s. 9-33.
86 Wyd. pol.: Kraków 2001. W tym kontekście należy także zauważyć treści dotyczące antropologii 

homiletycznej, które są zawarte w dokumencie końcowym II Synodu archidiecezji lubelskiej 1977–
1985 w rozdziale poświeconym przepowiadaniu słowa Bożego, w numerach 42 i 51-56. Zob. II Sy-
nod Diecezji Lubelskiej 1977–1985, dz. cyt., s. 15-17.

87 Por. Kapłan głosiciel słowa…, dz. cyt., s. 18-20; Dyrektorium o posłudze…, n. 45-46. Por. G. Siwek, 
Antropologiczne uwarunkowania skuteczności kościelnej posługi słowa, w: Ante Deum stantes, red. 
S. Koperek, R. Tyrała, Kraków 2002, s. 539; zob. tenże. „Mała homiletyka” na trzecie tysiąclecie chrześ-
cijaństwa, „Materiały Homiletyczne” 2000, nr 188, s. 20-30; tenże, Przepowiadanie słowa Bożego w do-
kumentach II Polskiego Synodu Plenarnego, „Przegląd Homiletyczny” 8 (2004), s. 17-30.

88 Zob. np. następujące dokumenty posynodalne: II Synod Diecezji Kieleckiej 1984–1991, Kielce 1992, 
s. 161-164; Trzeci Synod Archidiecezji Warszawskiej 1974, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszaw-
skie” 65 (1975), nr 1-3, s. 71; Statuty Archidiecezjalnego Synodu Poznańskiego 1968, Poznań 1972, 
s. 106; Drugi Synod Diecezji Włocławskiej. Statuty, Włocławek 1994, s. 9; II Synod Diecezji Często-
chowskiej. Chrystus światłem, Maryja wzorem 1976–1986, Częstochowa 1987, s. 51. Por. W. Broński, 
Recepcja nauczania Kościoła współczesnego na temat doświadczenia życiowego słuchaczy jako źród-
ła homilii w przepowiadaniu niedzielnym dla dorosłych „Biblioteki Kaznodziejskiej” i „Współczesnej 
Ambony”, „Roczniki Teologiczne” 49 (2002), z. 6, s. 111-116.

89 II Synod Plenarny 1991–1999, Poznań 1999.
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słowa Bożego od strony antropologicznej jest praca zbiorowa pod redakcją 
W. Przyczyny Słuchacz Słowa90. Autorzy publikacji od strony biblijnej, teo-
logicznej, socjologicznej, psychologicznej i pedagogicznej szeroko ukazują 
wieloaspektową panoramę obrazu współczesnego słuchacza słowa Bożego. 
Wiele inspirujących treści w omawiany temat wnosi także praca J. Twarde-
go Koncepcja pracy twórczej nad kazaniem91. Jej autor, korzystając przede 
wszystkim ze źródeł w języku niemieckim, ukazał m.in. od strony psycholo-
gicznej rolę osoby kaznodziei i słuchacza w twórczym akcie przygotowania 
i wygłaszania kazania, ujmując człowieka jako podmiot służebny w twór-
czym głoszeniu słowa Bożego92. Z literatury homiletycznej, traktującej 
o antropologicznych aspektach przepowiadania, należy wskazać tłuma-
czenie pracy K. Müllera Homiletyka na trudne czasy93. Autor tego studium 
ukazuje uwarunkowania społeczno-kulturowe i kościelno-teologiczne 
przepowiadania słowa Bożego.

Z zagadnień związanych z antropologią homiletyczną należy jeszcze 
zwrócić uwagę na poruszany przez Pagiewskiego problem stosowania re-
toryki i jej zasad w przepowiadaniu słowa Bożego. Obecność wymiaru 
antropologicznego w przepowiadaniu niejako implikuje konieczność ko-
rzystania z retoryki jako narzędzia owocnego głoszenia słowa Bożego. Au-
torzy przytaczanego już dokumentu Kapłan głosiciel słowa… stwierdzają, 
iż kapłan „powinien troszczyć się o to, aby jego wypowiedź stała na wyso-
kości Słowa, które głosi”94. Dalej dokument postuluje, by głosiciel słowa 
Bożego mądrze i wytrwale podnosił „profesjonalną” jakość swojej posługi, 
m.in. przez wykorzystanie retoryki95. 

Koniec lat osiemdziesiątych XX wieku to wedle niektórych polskich 
homiletów czas rozpoczęcia czwartej fazy odnowy homiletycznej, która 
charakteryzuje się poszukiwaniem równowagi pomiędzy czynnikami teo-
logicznymi i retorycznymi w przepowiadaniu słowa Bożego. Obecnie ten 
aspekt posługi słowa jest wszechstronnie rozwijany w polskiej homiletyce. 
Jednym z głównych propagatorów włączenia retoryki do współczesnej re-
fl eksji homiletycznej i do kościelnego przepowiadania jest Podyplomowe 
Studium Homiletyczne w Instytucie Liturgicznym Papieskiej Akademii Te-
ologicznej w Krakowie, które współpracuje z Podyplomowym Studium Re-
toryki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Owocem jego 
90 Słuchacz Słowa, red. W. Przyczyna, Kraków 1998.
91 J. Twardy, Koncepcja pracy twórczej nad kazaniem, Rzeszów 1998.
92 Zob. tamże, s. 111-153. 
93 K. Müller, Homiletyka na trudne czasy, Kraków 2003. 
94 Kapłan głosiciel słowa…, dz. cyt., s. 19.
95 Tamże.

działalności są m.in. publikacje naukowe z zakresu retoryki kaznodziejskiej. 
Należy tu wymienić prace G. Siwka96, prace zbiorowe pod redakcją R. Przy-
bylskiej i W. Przyczyny97 czy P. Urbańskiego98. Wydaje się, że ten kierunek 
na stałe wpisał się we współczesną homiletykę i praktykę przepowiadania 
i ciągle podlega rozwojowi, czego dowodem są prace w innych ośrodkach 
homiletycznych: w Lublinie (KUL)99, Poznaniu (autorzy zgromadzeni wo-
kół czasopisma „Biblioteka Kaznodziejska”), Kielcach (publikacje na łamach 
„Przeglądu Homiletycznego”).

Reasumując, wkład Henryka Pagiewskiego w polską odnowę kateche-
tyczno-homiletyczną poprzez akcentowanie antropologicznego wymiaru 
przepowiadania obejmuje wiele aspektów. Dominantą jego myśli i prak-
tyki pastoralnej w tym wymiarze jest personalne ujęcie treści, form i spo-
sobów przepowiadania. Wskazanie na niektóre posoborowe wypowiedzi 
Magisterium Kościoła oraz na stan badań w polskiej literaturze przedmio-
tu w omawianym zakresie pozwala wyciągać wnioski, iż myśl Pagiewskie-
go w tym wymiarze jest zakorzeniona we współczesnej nauce Kościoła 
i w wielu aspektach znajduje wyraz w pracach współczesnych autorów, 
którzy wskazane przez redemptorystę zagadnienia pogłębiają i aktualizują. 
Ukazuje to trwałość naukowego dorobku Pagiewskiego. 

3. Propagowanie świadectwa jako podstawowej formy    
 przepowiadania

Odnowa kerygmatyczna wśród swoich postulatów wskazywała na 
podstawową rolę świadectwa w przepowiadaniu słowa Bożego100. Z idea-
mi ruchu odnowy kerygmatycznej Henryk Pagiewski zapoznał się przede 
wszystkim dzięki studiom w ośrodku Lumen Vitae, który akcentował po-
stulat głoszenia Dobrej Nowiny w formie świadectwa. O. Pagiewski pod-
jął szeroko ten problem w swojej pracy doktorskiej napisanej w Rzymie 
w okresie przygotowań Kościoła do Soboru Watykańskiego II101. Bazując 
na źródłach biblijnych i zachodniej literaturze przedmiotu, ukazał przepo-
96 G. Siwek, Przepowiadać skutecznej. Elementy retoryki kaznodziejskiej, Kraków 1992.
97 Retoryka dziś. Teoria i praktyka, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Kraków 2001.
98 Retoryka na ambonie. Z problemów współczesnego kaznodziejstwa, red. P. Urbański, Kraków 2003.
99 Głównym przedstawicielem tego ośrodka promującym stosowanie retoryki w kaznodziejstwie jest 

W. Broński. Zob. m.in. jego publikacje: Argumentacja jako element warsztatu komunikacyjnego ka-
znodziei, „Przegląd Homiletyczny” 5–6 (2001–2002), s. 125-132; Argumentacja w formowaniu po-
staw religijnych słuchaczy słowa Bożego, „Przegląd Homiletyczny” 7 (2003), s. 189-199. Tenże, Style 
retoryczne jako środki kaznodziejskiej perswazji, „Przegląd Homiletyczny” 8 (2004), s. 127-135.

100 Por. J. Charytański. Współczesne kierunki katechetyczne na Zachodzie, dz. cyt., s. 788-789.
101 H. Pagiewski, Głoszenie słowa Bożego jako świadectwo, dz. cyt.
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wiadanie słowa Bożego jako akt komunikacji międzyosobowej, której naj-
wyższym poziomem jest świadectwo. Dowodził, że świadectwo nie jest 
tylko jednym z komponentów przepowiadania (obok słowa Bożego, orę-
dzia, adaptacji, dialogu,), ale ze względu na przekazywaną treść, którą jest 
słowo Boże, stanowi najgłębszą naturę przepowiadania, jest jego podsta-
wową formą. Propagowaniu tej idei Pagiewski poświecił wiele lat swojej 
działalności. Należy przyjąć, iż rozpowszechnianie idei świadectwa jako 
podstawowej formy głoszenia słowa Bożego stanowi kolejny element wkła-
du redemptorysty w odnowę katechetyczno-homiletyczną w Polsce.

Pod pojęciem „świadectwo” Pagiewski rozumiał akt świadczenia, przez 
który jedna osoba zaprasza drugą do przyjęcia czegoś za prawdę, polega-
jąc na tym zaproszeniu jako na bliższej gwarancji prawdy, a na autoryte-
cie tej osoby jako na jej gwarancji dalszej102. Słowo przepowiadającego jest 
świadectwem wówczas, gdy on sam jest wiarygodnym i widzialnym świad-
kiem, który głoszoną prawdę potwierdza własnym doświadczeniem wiary 
i przykładem życia. Głoszący słowo Boże ma możliwość w pełni komuni-
kować drugiej osobie orędzie zbawienia tylko przez świadectwo103.

Traktowanie świadectwa jako podstawowej formy przepowiadania ma 
bardzo głęboki aspekt personalistyczny104. Najważniejszą rolę w przepowia-
daniu-świadectwie odgrywa świadek, zapraszający drugą osobę do przyjęcia 
prawdy zbawczej, potwierdzonej przez głoszącego własnym słowem i ży-
ciem. Przekaz treści orędzia poprzez świadectwo dokonuje się na płaszczyź-
nie osobowej między „ja” a „ty”. Personalny charakter świadectwa wypływa 
z natury orędzia zbawienia, które jest osobowym objawieniem się Boga – 
Osoby Ojca, który przekazuje swoje orędzie zbawienia najpierw przez oso-
by patriarchów i proroków, a w pełni objawia siebie w Osobie Syna, Jezusa 
Chrystusa. Chrystus zaś zaświadcza o Ojcu wobec apostołów, przekazując 
im orędzie zbawienia, aby byli jego świadkami aż po krańce świata. Następ-
nie apostołowie dają świadectwo wobec swoich uczniów o tym, co widzieli 
i czego dotykały ich ręce (1 J 1, 1-2). Ten osobowy przekaz treści orędzia 
zbawienia przez świadectwo kolejnych świadków Chrystusa dokonuje się 
w Kościele i przez Kościół aż do dnia dzisiejszego. Personalny charakter ma 
również treść orędzia zbawienia, a jest nim Osoba Chrystusa, który zaświad-
cza o Osobie Ojca i Ducha Świętego. Orędzie zbawienia, o którym świadczy 
osoba przepowiadająca, jest przyjmowane przez osobę słuchacza105.
102 Tamże, s. 67.
103 Tamże, s. 83.
104 Ten aspekt w tamtym czasie w polskiej teologii przepowiadania był mało podkreślany; por. L. Kuc. 

Wstęp, w: Teologia przepowiadania słowa Bożego, dz. cyt., s. 19.
105 Przepowiadanie, jako akt świadczenia, jest w ujęciu Pagiewskiego nierozerwalnie złączone z aktem 

komunikacji interpersonalnej. Osiąga ona swój szczyt w świadectwie. Takie ujęcie w perspektywie 

W personalistycznym rozumieniu przepowiadania jako świadectwa 
szczególną rolę przypisywał Pagiewski kaznodziei, pełniącemu funkcję 
świadka. Z faktu, iż kaznodziejstwo jest procesem Bosko-ludzkim, płynie 
dlań konieczność podwójnego zaangażowania się – w rzeczywistość Bo-
ską i ludzką106. Przez zaangażowanie w rzeczywistość Boską Pagiewski ro-
zumiał ścisłą, duchową „konfi gurację” przepowiadającego z Chrystusem, 
który jest źródłem i ostateczną podstawą świadectwa oraz niejako ostatecz-
ną racją bytu kaznodziei107. Ta „konfi guracja” realizuje się przez duchową 
więź z Chrystusem w wierze, nadziei i miłości. Kaznodzieja-świadek jest 
mężem wiary, która jest dla niego światłem w poznaniu prawdy i prowadzi 
do osobistego doświadczenia tych prawd zbawczych, które ma głosić. Stąd 
całe jego życie ma się stawać nieustannym objawianiem tego przekonania 
o prawdach Bożych, ma być permanentnym świadectwem. Zatem głębo-
kie zawierzenie Bogu, wewnętrznie zintegrowana osobowość poddająca 
się działaniu Ducha Świętego, który jest „duszą kaznodziejstwa”, określa 
duchową sylwetkę kaznodziei-świadka108. Tylko taki kaznodzieja, według 
Pagiewskiego, jest w stanie ukazać współczesnemu człowiekowi źródło 
wiary w Chrystusa, wskazać na inny, pozamaterialny świat – na Boga, dać 
sens wartościom moralnym oraz potwierdzić pewność i sens ludzkiego ży-
cia. Świadek ma być permanentnym dawcą Chrystusa dla zlaicyzowanego 
świata109. Kaznodzieja-świadek nie jest kimś anonimowym i nie zwraca się 
do anonimowej „masy” ludzi, ale zwraca się do osoby i zaprasza ją do przy-
jęcia świadectwa w wolności. 

Kategoria świadectwa w różnych kontekstach i aspektach była także ak-
centowana przez Henryka Pagiewskiego w odniesieniu do katechezy. Jako 
wierny propagator idei kerygmatycznych w katechezie aplikował je prze-
de wszystkim do praktyki katechetycznej. Mocno podkreślał prymat ła-
ski w przepowiadaniu katechetycznym, ponieważ przez tę posługę obecny 
jest sam Bóg110. Dlatego katecheza powinna być przede wszystkim świa-
dectwem wiary, ponieważ jest to najskuteczniejsza forma przekazu prawd 
objawionych111. Katecheta zaś całą swoją postawą powinien obwieszczać, 

komunikacyjnej jest również wkładem Pagiewskiego w odnowę teologii przepowiadania w Polsce. 
Zostanie ono ukazane w dalszej części artykułu.

106 H. Pagiewski, Głoszenie słowa Bożego jako świadectwo, dz. cyt., s. 156; tenże. Podstawowe zasady ko-
munikacji we współczesnym kaznodziejstwie, „Homo Dei” 44 (1975), nr 2, s. 119.

107 Tenże, Głoszenie słowa Bożego jako świadectwo, dz. cyt., s. 160.
108 Tenże, Kaznodzieja odpowiedzialnym i oddanym bez reszty świadkiem Chrystusa, „Homo Dei” 

47 (1978), nr 3, s. 167.
109 Tenże, Kaznodzieja zaangażowanym świadkiem, „Materiały Problemowe” 11 (1978), nr 9, s. 114-115.
110 Tenże, O skuteczności słowa Bożego, „Katecheta” 10 (1966), nr 5, s. 205-206.
111 „Zaświadczona prawda objawiona stanowi prawdę doświadczoną – sprawdzoną w życiu głosiciela 

i dlatego przekonującą”, pisał H. Pagiewski; por. tenże, W poszukiwaniu nowych rozwiązań kateche-
tycznych, „Katecheta” 16 (1972), nr 3, s. 120.



198 Studia Redemptorystowskie 199Teologia

iż jest nie tyle nauczycielem, ile świadkiem przekazującym wiarę, którą 
sam żyje112.

„Nowa katecheza” – jak to określał Pagiewski – ma być wieloaspektowa 
i wieloźródłowa. W duchu odnowy kerygmatycznej Pagiewski postulo-
wał stosowanie tzw. „nowej metody”, która polegała na ogłaszaniu czynów 
Boga względem człowieka. Jest to wpisane w kategorię świadectwa, ponie-
waż tylko świadek może wiarygodnie ogłaszać czyny Boga względem czło-
wieka. W tym samym duchu zalecał ukazywanie biblijnego obrazu Boga. 
Wzorem dla katechety w tym dziele ma być Jezus Chrystus113.

W tekstach katechetycznych Pagiewski ujmuje katechezę nie tylko jako 
przekaz wiedzy, ale przede wszystkim jako kształtowanie postaw świadków. 
Gdy pisał o wychowaniu biblijnym w katechezie, zwracał uwagę na sposób 
ukazywania postaci biblijnych. Należało je przedstawiać jako świadków 
„działania Boga względem człowieka”, ukazywać religijny wymiar ich życia, 
ich żywą relację z Bogiem, ich świadectwo wiary, nadziei i miłości. Wów-
czas katecheza będzie nie tyle moralizatorskim pouczeniem, ile kształ-
towaniem trwałych postaw religijnych114. Ten aspekt był także widoczny 
w jego praktycznych uwagach na temat głoszenia kazań o świętych. Zda-
niem Pagiewskiego, święci powinni być przedstawiani przede wszystkim 
jako świadkowie Ewangelii, którą wcielili w życie, oraz jako świadkowie 
działania łaski Bożej w konkretnym życiu115.

Treści zawarte w artykule W obronie pozaliturgicznych nabożeństw 
i modlitw116 są przykładem wkładu Pagiewskiego w ukazywanie koniecz-
ności łączenia katechezy z liturgią i duszpasterstwem celem formowania 
świadków Chrystusa. W tekście tym autor ukazał, że katecheza nie może 
ograniczać się tylko do teoretycznego wyłożenia prawd wiary w ramach 
katechezy systematycznej, ale musi mieć odniesienie do liturgii i różnych 

112 Tenże, Kilka uwag o wykładzie katechetycznym, „Katecheta” 12 (1968), nr 1, s. 20. W artykule O sku-
teczności słowa Bożego Pagiewski poruszył wiele aspektów formacji przyszłych katechetów, szcze-
gólnie w odniesieniu do formacji seminaryjnej – teologiczno-katechetycznej alumnów.

113 Tenże, Wychowanie biblijne w ramach katechizmu (cz. 2), „Katecheta” 9 (1965), nr 2, s. 62-63; tenże, 
Czy katecheza na nowych drogach? „Homo Dei” 32 (1963), nr 2, s. 99-100.

114 Tenże, Wychowanie biblijne… (cz. 2), dz. cyt., s. 62-63. Por. tenże. Egzystencjalizm a katechizacja, 
dz. cyt., s. 59-60.

115 Por. tenże. Kazania hagiograficzne, dz. cyt., s. 110-118. Powyższe wskazania Pagiewski realizował 
w praktyce katechetycznej i homiletycznej; por. propozycje jego katechez hagiograficznych, np. Wierna 
obranej drodze (Sługa Boża Karolina Kózkówna), „Homo Dei” 37 (1968), nr 4, s. 224-248; tenże, Apo-
logetyka pisana życiem, „Biuletyn Apologetyczny” 31 (1970), s. 31-36; tenże, Święty Klemens Dworzak 
jako głosiciel słowa Bożego, dz. cyt., s. 211-215. Także w tekście poświęconym trzydziestu współbra-
ciom zamordowanym podczas powstania warszawskiego przedstawił ich jako świadków wiary; zob. 
tenże, Pamiętamy o Was… W 25-lecie śmierci 30 redemptorystów zamordowanych w Powstaniu War-
szawskim, „Homo Dei” 38 (1969), nr 4, s. 288-291. Spośród kazań w tym aspekcie należy wskazać na 
cykle kazań o konwertytach XX wieku; zob. APWR, Teczka o. Henryk Pagiewski, Zbiór kazań: Tecz-
ka nr 3: Kazania na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tuchowie.

116 Tenże, W obronie pozaliturgicznych nabożeństw i modlitw, „Homo Dei” 48 (1979), nr 1, s. 25-31.

form pobożności ludowej. Przez to wskazał na konieczność dopełniania 
katechezy wymiarami liturgicznymi i mistagogicznymi. Przez takie odnie-
sienie katechezy do liturgii kształtuje się także postawę świadectwa u ka-
techizowanych i uwrażliwia się ich na piękno liturgii i tradycyjnych form 
pobożności.

Przez odniesienia do doświadczeń duszpasterskich na Zachodzie Pa-
giewski wskazywał kierunki działań duszpasterskich dla katechetów w pra-
cy z młodzieżą w Polsce. Godne podkreślenia jest to, iż Pagiewski rozszerzał 
zakres oddziaływania katechetycznego poza lekcje katechezy. Proces kate-
chetyczny powinien być kontynuowany w dalszej pracy – w różnych for-
mach działań duszpasterskich, aby doprowadzać katechizowanych do 
wiary dojrzałej, która będzie się wyrażała w świadectwie. Jedną z takich 
form były proponowane i praktycznie realizowane przez Pagiewskiego re-
kolekcje zamknięte i dni skupienia dla małych grup świeckich katolików. 
W ten sposób realizował wysuwany przez siebie postulat formacji świec-
kich elit katolickich, które mogłyby się stawać wiarygodnymi świadkami 
wiary wobec innych członków wspólnoty Kościoła117.

Propagowanie przez Pagiewskiego przepowiadania słowa Bożego 
w podstawowej dlań formie – świadectwa – zostało zauważone już w okre-
sie ukazywania się jego publikacji. Współcześni mu autorzy dostrzegali 
pionierskość ujęcia tego zagadnienia na gruncie polskim, godną podziwu 
znajomość wielu cennych publikacji zagranicznych, którą przybliżał pol-
skiemu czytelnikowi, oraz zgadzali się z myślą Pagiewskiego, iż przepowia-
danie w formie świadectwa jest antidotum na panujący w kaznodziejstwie 
kryzys 118. Publikacje Pagiewskiego, w których ukazywał świadectwo jako 
conditio sine qua non odnowy przepowiadania w katechezie i homiletyce, 
miały swoje źródło w nauce Soboru Watykańskiego II119. Z nauki Soboru 
w swojej twórczości czerpali także inni katechetycy i homileci. Nie będzie 
chyba zbytnią przesadą stwierdzenie, że ukazana przez Pagiewskiego sze-
roka panorama ujęcia przepowiadania jako świadectwa była z pewnością 

117 H. Pagiewski tym tematom poświęcił następujące artykuły: Urządzanie i przeprowadzanie dni sku-
pienia, „Homo Dei” 44 (1975), nr 4, s. 273-278; Rekolekcje zamknięte i dni skupienia w kształtowa-
niu postaw apostolskich ludzi świeckich, „Materiały Problemowe” 14 (1981), nr 4, s. 131-141.

118 Por. Z. G., Henryk Pagiewski. Głoszenie słowa Bożego jako świadectwo, (rec.), „Katecheta” 16 (1972), 
nr 5, s. 237-238; T. Karola, Słowo Boże świadectwem, (rec.), „Za i Przeciw” 1972, nr 26, s. 9; K. Ka-
nia, Czy lubisz słuchać kazań?, (rec.), „Kierunki” 1972, nr 18, s. 3; R. Prawdzic, Słowo Boże w Koś-
ciele, dz. cyt., s. 130-137.

119 Związek przepowiadania ze świadczeniem ukazują m.in. następujące dokumenty Soboru Watykań-
skiego II: KK 21, 38; KDK 21, 43; DM 11-12, 15, 20; DP 3, 11; DB 11; DWR 11; zob. J. Śniegocki, 
Soborowe inspiracje w posłudze słowa, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 68 (1983), nr 5, s. 190-200; 
P. Duda „Lumen Gentium”, „Dei Verbum” i „Gaudium et spes” jako przepowiadanie słowa Bożego, 
dz. cyt., s. 118-179.
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inspiracją dla wielu autorów pogłębiających to zagadnienie w aspekcie ka-
techetycznym i homiletycznym. Ponadto jego postulaty w tym aspekcie, 
szczególnie w perspektywie nowej ewangelizacji, są ciągle aktualne.

Posoborowe dokumenty Kościoła wyraźnie wskazują na integralny zwią-
zek ewangelizacji, świadectwa i głoszenia orędzia Bożego. Można powie-
dzieć, że nie ma ewangelizacji bez świadectwa. Szczególnie zaakcentował 
ten związek papież Paweł VI w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi, 
określając świadectwo jako warunek konieczny ewangelizacji120. W doku-
mencie czytamy: „w Kościele za pierwszy środek ewangelizowania należy 
uważać świadectwo życia prawdziwie chrześcijańskiego, które trwa w nieroz-
łącznej wspólnocie z Bogiem, a zarazem w nieograniczonej gorącości ducha 
poświęcania się dla innych. Jak to ostatnio powiedzieliśmy do grupy świe-
ckich, człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków aniżeli nauczy-
cieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami” (EN 41; por. 22).
Także w dokumentach, które ukazały się za pontyfi katu Jana Pawła II,
odnajdujemy kontynuację i rozwinięcie nauczania Pawła VI. W dokumen-
tach tych przepowiadanie słowa Bożego ukazane jest jako podstawowe 
zadanie w misji Kościoła (por. RM 44) wiążące się z ewangelizacją, któ-
rej pierwszą i niezastąpioną formą jest świadectwo (RM 42). Do niego są 
wezwani wszyscy chrześcijanie, o czym przypomina adhortacja Christi-
fi deles laici. W przywołanym dokumencie sam termin „świadectwo” po-
jawia się w różnych kontekstach, również jako forma ewangelizacji, do 
której są także wezwani chrześcijanie świeccy (por. ChL 34; por. ChL 7). 
Posynodalna adhortacja Pastores dabo vobis określa kapłana jako prze-
de wszystkim szafarza słowa Bożego, który jest pierwszym „wierzącym” 
w słowo. Słowo to, przenikając do głębi jego myśli i uczuć, rodzi nową 
mentalność, przez co jego życie i słowa stają się wyrazistym głoszeniem 
i świadectwem Ewangelii (PDV 26; por. PDV 22).

Dyrektorium ogólne o katechizacji121, zmierzając do wyjaśnienia natury 
katechezy, sytuuje ją w kontekście posłannictwa misji ewangelizacyjnej Koś-
cioła, uważanej za jej istotny moment. Dynamizm płynący z ewangelizacji 
ożywia wewnętrznie katechezę, kształtuje ją i nadaje jej własną tożsamość. 
W takiej perspektywie katechetyczna posługa winna być postrzegana jako 
podstawowa służba Kościoła w wypełnianiu misyjnego nakazu Jezusa Chry-
120 Zdaniem G. Siwka, zwłaszcza po tym dokumencie „trudno właściwie spotkać publikacje z dziedzi-

ny homiletyki, w której zagadnienie świadectwa nie byłoby jakoś obecne”; G. Siwek, Sługa słowa, 
dz. cyt., s. 83-84. Por. J. Majka, Świadectwo chrześcijańskie jako element ewangelizacji, w: Ewangeli-
zacja, red. J. Śrucina, Wrocław 1980, s. 77-97.

121 Dyrektorium ogólne o katechizacji, Vaticano 1997. Wyd. pol.: Poznań 1988.

stusa (DOK 59). Dyrektorium, umieszczając katechezę w misji ewangeliza-
cyjnej Kościoła jako jedną z podstawowych form posługi słowa (DOK 51), 
przywołuje wielokrotnie122 kategorię świadectwa w odniesieniu do kateche-
zy. Dokument ukazuje świadectwo jako jedną z istotnych cech i zadań kate-
chezy (DOK 39; 175) oraz drogę i środek przekazywania Ewangelii (DOK 46).
Także Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce wielokrot-
nie odwołuje się do kategorii świadectwa, ukazując różne aspekty kateche-
zy123. Mówiąc o formacji katechetów, stwierdza m.in., iż „tylko w oparciu 
o głębokie życie wewnętrzne nauczający prawd Bożych może stać się ich 
wiarygodnym świadkiem. Świadectwo to czerpie siły z Ducha Świętego, 
który jest dla każdego wiernego, a tym bardziej dla katechety, wewnętrz-
nym Nauczycielem” (DKKKP 157).

Jak widać z powyższej analizy dokumentów Kościoła, świadectwo ma 
podstawowe znaczenie dla posługi słowa we współczesnym świecie, szcze-
gólnie w perspektywie ewangelizacyjnej. Potrzebę dowartościowania 
świadectwa dawanego przez głoszącego dostrzegają także polscy homileci 
i teolodzy. Współczesny człowiek, żyjący w sytuacji ogromnej infl acji sło-
wa i w informacyjnym szumie – jak pisał J. Chrapek – nie chce interpre-
tatorów, lecz prezenterów, tzn. takich typów osobowości, które żyją tym, 
co mówią124. Świadectwo słowa i życia kaznodziejów, zdaniem A. Lewka, 
jest warunkiem koniecznym skuteczności i owocności przepowiadane-
go przez nich słowa Bożego125. G. Siwek uważa, iż aktualność teologicz-
nych fundamentów świadka-kaznodziei ma także źródło w dokonujących 
się przemianach społeczno-kulturowych126. Jego zdaniem, kaznodziejstwo 
dzięki świadectwu staje się więcej niż informowaniem: jest dopuszczeniem 
Boga do głosu w ludzkim słowie kaznodziei, dzięki jego wierze, „która czy-
ni kaznodzieję  p r z e n i k l i w y m  d l a  B o g a”127.

Autorzy zabierający głos na temat formacji kaznodziejów, szczególnie 
w perspektywie nowej ewangelizacji, podkreślają, iż jednym z istotnych jej 
aspektów jest kształtowanie sług słowa Bożego na jego świadków. Jest to 
wpisane w całokształt formacji kapłańskiej, której jedną z linii przewod-
nich jest właśnie formacja świadków Jezusa Chrystusa. Prowadzić ma do 
122 Dyrektorium ogólne o katechizacji przywołuje kategorię świadectwa w odniesieniu do katechezy w jej 

ewangelizacyjnej misji Kościoła aż 36 razy. Świadczy to o istotnej roli świadectwa w ewangelizacyj-
nej misji Kościoła, jaką ma spełniać katecheza.

123 Por. DKKKP 19, 26, 29, 32, 59, 66, 129, 126.
124 J. Chrapek, Współczesne techniki komunikowania nowym wyzwaniem dla Kościoła, w: Kościół a środ-

ki społecznego przekazu, red. J. Chrapek, Warszawa 1990, s. 18.
125 A. Lewek, Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, dz. cyt., t. 2, s. 17-39.
126 G. Siwek, Kaznodzieja jako świadek, w: Sługa Słowa, dz. cyt., s. 107.
127 Tamże, s. 101.
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tego osobisty i żywy kontakt ze słowem Bożym, zażyłość z nim, w kon-
sekwencji czego głosiciel staje się pierwszym jego słuchaczem zjednoczo-
nym z Chrystusem128.

Podejmując próbę ukazania aktualności myśli Pagiewskiego dotyczącej 
roli świadectwa w katechezie, należy wskazać pracę M. Majewskiego Toż-
samość katechezy integralnej. Autor ten, opracowując model katechezy in-
tegralnej, wskazał na najistotniejsze jego zdaniem czynniki wpływające na 
skuteczność podejmowanych działań katechetycznych, szczególnie w jej 
służebnej funkcji dla rozwoju wiary w zlaicyzowanym świecie. M. Majew-
ski do wspomnianych czynników zaliczył przede wszystkim doświadcze-
nie religijne i świadectwo wiary129. Jego zdaniem, te dwie rzeczywistości 
integralnie przynależą do siebie. „Pomiędzy doświadczeniem religijnym 
i świadectwem wiary – pisał – istnieje ścisła zależność. Bez autentyczne-
go doświadczenia jest niemożliwe pełne doświadczenie wiary; świadectwo 
jest wewnętrzną kontynuacją doświadczenia (…) Świadectwo we współ-
czesnej katechezie stało się zasadniczym czynnikiem jej skuteczności, 
jednakże pod warunkiem, że będzie ono wypływało z doświadczenia reli-
gijnego”130. Majewski, zwracając uwagę na świadectwo wiary jako problem 
katechetyczny, swoje twierdzenia w tym względzie wyprowadził z nauki 
Soboru Watykańskiego II i dokumentów katechetycznych oraz literatury 
przedmiotu, m.in. pracy F. Pajera La catechesi come testimonianza 131.

Także w innych współczesnych publikacjach katechetycznych wskazu-
je się na kategorię świadectwa. W odniesieniu do osoby katechety świa-
dectwo widzi się jako istotny rys jego posługi. Postawa katechety jako 

128 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, Częstochowa 1999, nu-
mery 163-164, s. 94-95; J. Twardy, Formacja głosiciela słowa Bożego, „Przegląd Homiletyczny” 
5–6 (2001–2002), s. 12-15; J. Kudasiewicz, Kim winien być kaznodzieja w XXI wieku?, w: Integralne 
kształcenie kaznodziei, dz. cyt., s. 45-49. Niemal wszyscy autorzy wypowiadający się na temat dal-
szego i bliższego przygotowania się kaznodziei do głoszenia słowa Bożego podkreślają pierwszo-
rzędne znaczenie osobistej medytacji i modlitwy słowem Bożym kaznodziei, aby mógł głosić to, 
co stało się jego wewnętrznym zinterioryzowanym przekonaniem. Wówczas jego wystąpienie ma 
charakter świadectwa. W tym aspekcie bardzo wymowna jest wypowiedź szwajcarskiego teologa 
H. U. von Balthasara: „Kler starszy czy młodszy – niech się nie łudzi: kazanie może być znakomi-
cie opracowane z punktu widzenia nowoczesnej egzegezy i socjologii pastoralnej (…), gdy jednak 
nie jest osobiście omodlone, wiernym zamiast chleba podaje się kamień. A wierni po nosie kazno-
dziei poznają, czy jego słowa pochodzą z głębi osobistej modlitwy, czy też są równie płytkie i zaro-
zumiałe jak słowa gazet”; H. U. von Balthasar, W pełni wiary, Kraków 1991, s. 461. Zob. R. Zerfass, 
Od perykopy do homilii, Kraków 1995, s. 122-135; A. Schwarz, Jak pracować nad kazaniem, War-
szawa 1993, s. 122-125.

129 M. Majewski, Tożsamość katechezy integralnej, Kraków 1995, s. 117-142; Por. P. Mąkosa, Wkład księ-
dza profesora Mieczysława Majewskiego w rozwój katechetyki polskiej, dz. cyt., s. 194-195. 

130 M. Majewski, Tożsamość katechezy integralnej, dz. cyt., s. 133. 
131 A. Pajer, La catechesi come testimonianza, Torino 1969. Z tej publikacji korzystał także Pagiewski, 

aplikując przemyślenia autora do przedstawienia przepowiadania słowa Bożego jako świadectwa. 
Wiele myśli M. Majewskiego jest zbieżnych z przemyśleniami, jakie poczynił H. Pagiewski na temat 
świadectwa; por. M. Majewski, Tożsamość katechezy integralnej, dz. cyt., s. 117-141. Ksiądz profe-
sor M. Majewski wielokrotnie w osobistych rozmowach z autorem niniejszego opracowania wyra-
żał duże uznanie i szacunek dla wiedzy i pracy o. Pagiewskiego, którego znał osobiście.

świadka, tak ważna w realizacji katechezy, jest coraz częściej podkreśla-
na we współczesnej literaturze katechetycznej. Dla przykładu należy wska-
zać prace: F. Blachnickiego132, S. Kulpaczyńskiego133, S. Łabendowicza134, 
R. Szewczyka135, J. Zimniaka136, M. Jankowskiego137, R. Sarka138, M. Rusiec-
kiego139, R. Murawskiego140, Cz. M. Sondej141, H. Słotwińskiej142, R. Bed-
narczyka143. Wymienieni autorzy są zgodni co do jednego: iż warunkiem 
skuteczności katechezy jest świadectwo życia katechety, który powinien 
być „żywą Ewangelią”, pierwszym katechizowanym144. 

Postulaty i praktyczne uwagi Pagiewskiego odnoszące się do katechez 
i przepowiadania hagiografi cznego (tak w aspekcie antropologicznym, jak 
i w perspektywie ukazywania świadków wiary) były podejmowane, choć 
rzadko, przez niektórych autorów mu współczesnych145. Także obecnie 
w polskiej literaturze katechetycznej i homiletycznej widać dowartościo-
wanie tego tematu146. Wydaje się, że szczególną inspirację ku temu dał Jan 
Paweł II. Sługa Boży, dokonując w czasie swojego pontyfi katu beatyfi ka-
132 F. Blachnicki, Świadectwo wiary w katechezie, „Seminare”, t. 5 (1981), s. 83-97.
133 S. Kulpaczyński, Dowartościowanie doświadczenia katechetów, w: Formacja katechetów, red. M. Ma-

jewski, Kraków 1990, s. 93-109.
134 S. Łabendowicz, Formacja katechetów w dokumentach Kościoła i literaturze katechetyczno-dydak-

tycznej po Soborze Watykańskim II, Lublin / Radom 1994, s. 156-160.
135 R. Szewczyk, Tożsamość katechety w świetle dokumentów Kościoła w latach 1965–1991, Warszawa 

1996, s. 173-182.
136 J. Zimniak, Katecheta – świadek wiary, w: Postawy katechetów, red. M. Majewski, Kraków 1996, 

s. 97-103.
137 M. Jankowski, Jak świadczyć katechetycznie wiarę dzisiaj?, w: Postawy katechetów, dz. cyt., s. 149-160.
138 R. Sarek, Obraz katechety „nauczyciela”, „wychowawcy” i świadka, w: Dzisiejszy katecheta. Stan ak-

tualny i wyzwania, Kraków 2002, s. 257-265.
139 M. Rusiecki, Katecheta wychowujący do postawy świadectwa, „Keryks” 2 (2000), nr 1, s. 115-132.
140 R. Murawski, Cechy charakterystyczne postawy „sług Słowa”. Tożsamość katechety w świetle tekstów 

biblijnych, „Katecheta” 49 (2005), nr 11, s. 5-9.
141 Cz. M. Sondej, Znaczenie świadectwa katechety, „Szczecińskie Studia Kościelne” 6 (1995), s. 143-

149; taż, Katecheta jako świadek, w: Mówić o Bogu…, red. Z. Kija, Kraków 1997, s. 67-79. 
142 H. Słowińska, Kształtowanie postaw religijnych na katechezie, Lublin 2004, s. 464-493.
143 R. Bednarczyk, Świadectwo w katechezie. Studium na podstawie polskiej literatury teologicznej, Lublin 

2005 (mps BKUL). Autor rozprawy doktorskiej z katechetyki na podstawie polskiej literatury teolo-
gicznej zaprezentował rozumienie świadectwa od strony teologicznej, wskazał na znaczenie świadec-
twa Jezusa Chrystusa dla katechezy, ukazał katechezę jako przestrzeń doświadczenia świadectwa 
oraz wskazał, na czym polega katechetyczne formowanie świadków Chrystusa. Podjętą problema-
tykę przedstawił na gruncie katechetyki szczególnie na poziomie wskazań dotyczących procesu ka-
techizacji w środowisku szkolnym. 

144 Por. M. Rusiecki, Katecheta wychowujący…, dz. cyt., s. 126. 
145 Zob. J. Walczak, Hagiografia w nauczaniu i wychowaniu chrześcijańskim, „Homo Dei” 31 (1962), nr 3, 

s. 233-239; S. Kośnik, Polacy wyniesieni na ołtarze jako współczesne wzory wychowawcze, „Chrześ-
cijanin w Świecie” 16 (1974), nr 1, s. 51-61; W. Świerzawski, Homilia hagiograficzna w posoborowej 
odnowie życia chrześcijańskiego, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 32 (1979), nr 2-3, s. 139-148.

146 Zob. B. Twardzicki, Hagiografia w katechezie, w: Katecheza dziś, red. J. Zimny, Sandomierz 2002, 
s. 133-150; Z. Barciński, Konstruowanie scenariuszy katechetycznych z wykorzystaniem metod akty-
wizujących, Poznań 2004, s. 51-68; K. Panuś, Jak mówić o świętych, w: Prawdy wiary w przepowia-
daniu, red. W. Przyczyna 2002, s. 125-142; D. Wider, Świadectwo polskich świętych i błogosławionych 
w aspekcie duchowości, w: Kanonizacja a nowa ewangelizacja, red. S. Koperek, Kraków 2000, s. 203-
210; L. Juszczyszyn, Wzorce osobowe świętych polskich, Kraków 2001; W. Oleszek, Przepowiada-
nie o świętych na podstawie homilii beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych Jana Pawła II wygłoszonych 
w latach 1979–2001, Lublin 2002; J. A. Wallace, Przepowiadanie o świętych (cz. 1), „Przegląd Homi-
letyczny” 5–6 (2001–2002), s. 79-93; tenże. Przepowiadanie o świętych (cz. 2), „Przegląd Homile-
tyczny” 7 (2003), s. 123-141; zob. Z. Dymkowski, Wzory osobowe Katechizmu Kościoła Katolickiego 
w katechezie współczesnej, Płock / Lublin 1999.
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cji i kanonizacji rekordowej liczby osób (prawie 1 800), kierował się prze-
de wszystkim myślą, aby współczesnemu człowiekowi przedstawić wy-
branych świadków działania Boga, pokazujących, iż można żyć Ewangelią 
niezależnie od czasu i miejsca. Jak zauważył B. Lecomte, współczesny czło-
wiek potrzebuje punktu odniesienia „w tym pękniętym świecie” bardziej 
niż jego przodkowie, aby uznać Ewangelię za drogę życia147.

Podsumowując, można stwierdzić, iż wkład Pagiewskiego w odnowę 
katechetyczno-homiletyczną w Polsce w omówionym zakresie polegał 
przede wszystkim na propagowaniu świadectwa jako podstawowej for-
my przepowiadania. Zasadniczej refl eksji nad tym zagadnieniem dokonał 
w teologii przepowiadania ukierunkowanej przede wszystkim na potrze-
by kaznodziejstwa. Również jego refl eksja katechetyczna była przeniknię-
ta tą ideą. Jej zastosowanie proponował na wielu płaszczyznach procesu 
katechetycznego. Przemyślenia Pagiewskiego w tym względzie miały głę-
bokie podstawy biblijne i antropologiczne oraz były zakotwiczone w na-
uce Kościoła. Wspomniane powyżej dokumenty Magisterium Kościoła 
oraz współczesna polska literatura przedmiotu, szczególnie w perspekty-
wie nowej ewangelizacji, wskazują w dalszym ciągu na świadectwo jako 
podstawową formę przepowiadania Ewangelii współczesnemu człowieko-
wi. Świadczy to o trwałej wartości wkładu Pagiewskiego w omówione po-
wyżej zagadnienie.

4. Ujmowanie przepowiadania w konwencji teorii komunikacji  
 interpersonalnej

Jedną z dróg odnowy kaznodziejstwa, jaka została podjęta jeszcze przed 
Soborem Watykańskim II, była próba ujęcia kościelnej posługi słowa w kon-
wencji teorii komunikacji interpersonalnej. Dokonywało się to w bezpo-
średnim kontekście wskazania przez ruch kerygmatyczny, iż podstawową 
treścią przepowiadania jest kerygmat biblijny oraz przyjęcie postulatów 
kierunku antropologicznego o konieczności uwzględniania szeroko rozu-
mianej antropologii w przepowiadaniu. Nowy kierunek w homiletyce – 
nazywany „praktyczno-teologiczną teorią kaznodziejstwa” – ukazujący 
tzw. komunikacyjny model przepowiadania, podjęli także i polscy homile-
ci, poszukując odpowiedzi na pytanie o formę kaznodziejskiego przekazu 

147 Por. B. Lecomte, Pasterz, Kraków 2006, s. 622-625.

(j a k  przepowiadać?)148. Henryk Pagiewski był jednym z autorów, którzy, 
korzystając z myśli zachodnioeuropejskiej, proponowali ujęcie przepo-
wiadania słowa Bożego jako komunikacji interpersonalnej. Działalność tę 
uznać należy za kolejny aspekt wkładu Pagiewskiego w polską odnowę ka-
techetyczną i homiletyczną. 

Wprawdzie o. Pagiewski nie przedstawił jednego w pełni opracowanego 
modelu komunikacyjnego w odniesieniu do przepowiadania słowa Boże-
go149, jednakże mówiąc o podstawowych komponentach przepowiadania 
(słowo Boże, orędzie, adaptacja, świadectwo), ukazał zarówno czynniki 
osobowe, treściowe, jak i formalne przepowiadania w nowej, tak teologicz-
nej, jak i antropologicznej perspektywie150. Jedną z takich perspektyw było 
przedstawienie przepowiadania jako aktu komunikacji interpersonalnej, 
którą Pagiewski rozumiał jako słowny przekaz prawdy w spotkaniu mię-
dzyosobowym mającym na celu wywołanie odpowiedzi u słuchacza151. 

Wkład Pagiewskiego w ukazanie tego zagadnienia wyraża się przede 
wszystkim – jak sam to określił – w opisaniu, czym jest „fenomenologia 
komunikacji”, co jej towarzyszy i co ją warunkuje152. Analizując w tym klu-
czu jego wypowiedzi na powyższy temat, można wyodrębnić w nich cztery 
płaszczyzny komunikacji międzyosobowej, w których występują omawia-
ne przez autora zjawiska i uwarunkowania towarzyszące przepowiadaniu 
słowa Bożego ujętego w konwencji komunikacji interpersonalnej. Tymi 
płaszczyznami są relacje: kaznodzieja – słuchacz, słuchacz – kaznodzieja, 
kaznodzieja – komunikat, słuchacz – komunikat.

Henryk Pagiewski, postulując dialogiczny charakter przepowiadania, 
podkreślał, iż komunikacja to spotkanie dwóch wolnych osób (ja – ty), 
w którym jedna z nich zaprasza drugą do przyjęcia prawdy, o jakiej świad-
148 J. Pracz, Dowartościowanie elementu antropologicznego we współczesnej homiletyce, „Roczniki Teo-

logiczno-Kanoniczne” 31 (1984), z. 6, s. 133. 
149 O. Pagiewski twierdził, iż w okresie gdy zabierał głos na temat komunikacji w przepowiadaniu, 

w teologii katolickiej nie było żadnej pracy na ten temat; por. H. Pagiewski, Głoszenie słowa Boże-
go jako świadectwo, dz. cyt., s. 21. Nie do końca było to prawdą, gdyż w r. 1958 H. O. Wölber na ła-
mach „Kerygma und Dogma” opublikował tekst Die Predigt als Kommunikation. Należy zauważyć, 
że w opracowaniu tego zagadnienia Pagiewski korzystał obok literatury dotyczącej wprost przepo-
wiadania słowa Bożego także z literatury – francuskiej, włoskiej i niemieckiej – z zakresu fenomeno-
logii języka i komunikacji, fenomenologii i teologii spotkania, filozofii dialogu. Były to następujące 
publikacje: F. J. J. Buytendijk, Phénoménologie de la rencontre, Paris 1952; J. Delesalle, Assai sur le 
dialogue, Paris 1953; M. Nédencelle, Vers une philosohie de l’amour et de la personne, Paris 1957; 
M. Buber, La vie en dialogue, Paris 1953; R. Mehl, La rencontre d’autrui. Remarques sur le problème 
de la communication, Paris 1955; Christianisme et propagande, Louvain 1948; P. Reinwald, De l’esprit 
des Massem, Paris 1960; E. Schillebeeckx, Le Christ Sacrament de la rencontre de Dieu, Paris 1960; 
B. Häring, La loi du Christ, Paris 1960; M. Hougardy, La parole en publique, Bruxelles 1946; G. Gus-
dorf, La parole, Paris 1956; C. Vagaggini, Il senso teologio della liturgia, Roma 1958; S. Maggiolini, 
La predicazione nella vita della chiesa, Brescia 1961.

150 Por. H. Pagiewski, Głoszenie słowa Bożego jako świadectwo, dz. cyt., s. 23.
151 Tamże, s. 22; 106-107.
152 Tamże, s. 22.
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czy. Zatem proces przepowiadania to spotkanie, na które składają się nie 
tylko przepowiadana treść, ale także relacje międzyludzkie. Jego zdaniem, 
nie ma komunikacji, jeśli nie zostanie udzielone coś z siebie, co wypływa 
z osobistych przeżyć. Relacja kaznodzieja – słuchacz jest istotnym elemen-
tem w procesie przekazywania orędzia Bożego i w dużej mierze decyduje 
o skuteczności przepowiadania. Tym samym Pagiewski domaga się od ka-
znodziei określonych postaw względem słuchacza. Przede wszystkim ma to 
być bezwarunkowa, empatyczna akceptacja, szczera życzliwość, wzajem-
ne uznanie oraz aprobata obecności drugiej osoby jako istoty wolnej. Prze-
powiadający winien mieć w sobie szczere pragnienie, aby być także przez 
słuchacza uznanym. Przepowiadający słowo Boże nie może projektować 
własnych doświadczeń na świat drugiej osoby oraz powinien wyzbywać 
się wszelkich form dominacji nad słuchaczem153. Takie nastawienie wynika 
z natury komunikacji, która jest możliwa tylko na płaszczyźnie międzyoso-
bowej, poprzez wzajemne uznanie i szacunek w całkowitej wolności i miło-
ści wzajemnej154. Na charakter relacji kaznodzieja – słuchacz mają wpływ 
także różne poziomy komunikacji155. Dla Pagiewskiego najodpowiedniej-
szą formą przekazu orędzia jest świadczenie, ale – jego zdaniem – w prak-
tyce przepowiadania powinny być obecne wszystkie trzy poziomy156.

Jednym z warunków koniecznych udanej komunikacji, podkreślanym 
przez Pagiewskiego, jest zaangażowanie kaznodziei. Chodzi o zaangażowa-
nie dwojakiego rodzaju – w rzeczywistość ludzką i Boską. Zaangażowanie 
w sprawy Boże wyraża się w wierze kaznodziei, która jest istotą kazno-
dziejstwa. Przepowiadający słowo Boże ma być żywym echem Zbawicie-
la, a miłość ma emanować z całej jego postawy i słów. Zaś zaangażowanie 
w rzeczywistość ludzką ma polegać nie tylko na dostosowaniu języka, ale 
i na zaangażowaniu intelektualnym i emocjonalnym w życie słuchaczy. 
Objawia się to w partycypacji, czyli w całkowitym zaangażowaniu w spra-
wy słuchaczy, oraz w adaptacji przepowiadanej do słuchaczy treści157.

Na akt komunikacji interpersonalnej należy także popatrzeć od stro-
ny relacji słuchaczy do kaznodziei. Obraz kaznodziei, jaki noszą w sobie 
153 Tamże, s. 117-121. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż autorytet kaznodziei nie może być mie-

szany z dominacją. Autorytet kaznodziei, według Pagiewskiego, ma charakter osobisty i urzędowy, 
który ma być podstawą zaufania słuchacza względem kaznodziei; tamże, s. 121; por. tenże, Jak gło-
sić kazania dziś?, dz. cyt., s. 260.

154 H. Pagiewski, Głoszenie słowa Bożego jako świadectwo, dz. cyt., s. 119. 
155 Przypomnijmy, iż Pagiewski wyróżnił trzy podstawowe poziomy komunikacji: propagandę, naucza-

nie i świadczenie.
156 Zob. H. Pagiewski, Głoszenie słowa Bożego jako świadectwo, dz. cyt., s. 125-140.
157 Tamże, s. 155-156; 160-169; tenże, Personalistyczny charakter przepowiadania…, dz. cyt., s. 218-219; 

tenże, Podstawowe zasady komunikacji…, dz. cyt., s. 119-220. Oprócz uwarunkowań kaznodziei, 
o których była już mowa w poprzednich paragrafach, należy wskazać na jego umiejętności retorycz-
ne, językowe i dykcyjne; zob. APWR, Teczka o. Henryk Pagiewski, Teczka: Homiletyka I, s. 1-25.

słuchacze, ułatwia bądź utrudnia przekaz i odbiór komunikatu kazno-
dziejskiego. Dla Pagiewskiego był to ważny aspekt aktu komunikacji, który 
niejednokrotnie, jego zdaniem, warunkuje w sposób istotny odbiór i przy-
jęcie przekazywanego orędzia. Relacja słuchaczy do kaznodziei jest deter-
minowana wieloma czynnikami, np. wiedzą na temat jego osoby, stopniem 
jego znajomości, pierwszymi pozawerbalnymi komunikatami, jakie ka-
znodzieja wysyła do słuchaczy, które, jeśli budzą sympatię do jego osoby, 
mają pozytywny wpływ na odbiór i przyjęcie treści komunikatu158. Dlatego 
Pagiewski, patrząc z pozycji słuchacza na przepowiadanie jako akt świad-
czenia, oczekiwał od kaznodziei-świadka wysokiego stopnia jego wiary-
godności159.

Relacje między słuchaczem a kaznodzieją może utrudniać lub wzmac-
niać wzajemne oddziaływanie w toku przekazu kaznodziejskiego. 
W aspekcie psychologicznym pierwszoplanową rolę w kreowaniu pozy-
tywnego kształtu wzajemnych odniesień słuchacza i kaznodziei Pagiewski 
przypisuje życzliwości, otwartości i zaufaniu. Zaufanie, jego zdaniem, jest 
podstawowym warunkiem komunikacji międzyosobowej, szczególnie na 
poziomie świadectwa. Brak zaufania słuchacza względem przepowiadają-
cego blokuje komunikację i wówczas kaznodzieja pozostaje na niższych 
poziomach komunikacji – propagandy lub nauczania160.

Trzecią płaszczyznę w akcie komunikacji interpersonalnej wyznacza rela-
cja kaznodziei do komunikowanej treści. Przepowiadający słowo Boże, prze-
kazując obiektywną prawdę zbawczą, którą przyjął, jednocześnie zaświadcza 
o niej we właściwy sobie, niepowtarzalny sposób. Ta dwuwarstwowość każ-
dego aktu komunikacji, zdaniem Pagiewskiego, dowodzi, iż przepowiadanie 
niesie nie tylko określoną informację, ale także daje klucz do jej interpretacji. 
Dlatego został przez niego mocno podkreślony element subiektywny w po-
słudze słowa, czyli sama osoba świadka. Powiązał to ściśle z wywodami na 
temat ekspresji wokalnej i fenomenologii słowa. Dla niego wypowiadać sło-
wa to utożsamiać się z nimi. Poprzez mowę człowiek w sposób uświadomio-
ny wyraża całego siebie: jaki człowiek – takie słowo161.

Relacja zachodząca między głoszącym a głoszoną treścią ma istotny 
wpływ na odbiór komunikatu – kazania, a w dalszej konsekwencji na jego 
skuteczność. Henryk Pagiewski poruszył tutaj zagadnienie duchowości 
przepowiadającego słowo Boże, ponieważ ten aspekt w przypadku głosi-
158 H. Pagiewski, Głoszenie słowa Bożego jako świadectwo, dz. cyt., s. 88-89; tenże, Personalistyczny cha-

rakter przepowiadania…, dz. cyt., s. 194.
159 Tamże, s. 176-177; por. tenże, Kaznodzieja odpowiedzialnym świadkiem…, dz. cyt., s. 166.
160 Tenże, Głoszenie słowa Bożego jako świadectwo, dz. cyt., s. 143-144.
161 Tamże, s. 88-102; tenże, Podstawowe zasady komunikacji, dz. cyt., s. 116.
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ciela słowa Bożego wypływa z jego wiary, formacji, duchowości oraz z jego 
osobistego stosunku do słowa Bożego. Przepowiadający musi zrozumieć 
i osobiście przyjąć prawdy zbawcze zawarte w słowie Bożym, aby móc za-
świadczyć o nich wobec słuchaczy i w ten sposób zaprosić do ich przyjęcia 
jako prawdy ciągle aktualnej, istotnej dla życia, a przede wszystkim niosą-
cej zbawienie tu i teraz. Kaznodzieja – kapłan ma przemawiać z pełnym 
osobistym zaangażowaniem w treści, które komunikuje. Sposób komu-
nikacji jest wynikiem duchowej asymilacji słowa Bożego przez życie du-
chowe, rozmyślanie i modlitwę kaznodziei. Ponieważ przepowiadanie jest 
aktem komunikacji międzyosobowej, kaznodzieja ma się objawić słucha-
czowi jako ktoś, kto osobiście przyjął prawdy przez siebie głoszone i na-
daje słowu Bożemu koloryt swojej osobowości. Czuje się on wewnętrznie 
„zmuszony”, aby głosić prawdy, które poznał i które stały się jego osobistą 
wartością. W celu jak najlepszego odczytania treść orędzia biblijnego, aby 
nie głosić swoich teorii, Pagiewski zalecał korzystanie z osiągnięć biblistyki 
i z dobrej egzegezy tekstów biblijnych oraz odwoływanie się do interpreta-
cji orędzia, które podaje Urząd Nauczycielski Kościoła162.

Z punktu widzenia aktu komunikacji interpersonalnej bardzo ważne 
jest to, jak słuchacze przyjmują komunikowaną im przez kaznodzieję treść 
i jaka jest ich relacja do komunikatu. W tym aspekcie Pagiewski wskazał na 
pewne mechanizmy selekcji odbioru komunikatu, takie jak: przyjęcie tylko 
tych treści, które są zgodne z przekonaniami, zainteresowaniami i potrzeba-
mi słuchacza, mechanizm percepcji i interpretacji oraz mechanizm „selek-
cjonującej pamięci”. Innymi czynnikami, które – jego zdaniem – utrudniają 
przyjęcie treści komunikatu kaznodziejskiego, są postawy i zapatrywania słu-
chaczy odnoszące się do samego przepowiadania słowa Bożego. Może być 
ono postrzegane jako narzędzie moralnego pouczania i przypominania obo-
wiązków chrześcijańskich, jako instytucja pełniąca funkcję nauczania, wta-
jemniczenia i obrony Kościoła, jako rekompensata trosk i zawodów, które 
przynosi życie, jako forum rozwiązywania problemów światopoglądowych, 
bądź przepowiadanie widziane tylko w aspektach rewolucyjno-społecznych, 
solidarności międzyludzkiej i braterstwa narodów. Relacja słuchaczy do tre-
ści przepowiadania zależeć może także, zdaniem Pagiewskiego, od sposobu 
rozumienia roli i funkcji przepowiadającego słowo Boże (liturg, przewodnik 
duchowy, spowiednik, naukowiec, gospodarz parafi i)163.

162 Tenże, Głoszenie słowa Bożego jako świadectwo, dz. cyt., s. 155; 170-174; por. tenże. Zbawcze pośred-
nictwo…, dz. cyt., s. 52-54; tenże. Personalistyczny charakter przepowiadania…, dz. cyt., s. 204-205; 
tenże, Jak głosić kazania dziś, dz. cyt., s. 257-258.

163 Tenże, Głoszenie słowa Bożego jako świadectwo, dz. cyt., s. 109-116.

Spośród czynników, które wpływają na odbiór komunikatu przez słucha-
czy, Pagiewski wskazał warstwę językową komunikatu. Szata językowa wy-
powiedzi kaznodziejskiej (także katechezy) ułatwia bądź utrudnia, a czasami 
wręcz uniemożliwia zrozumienie i odbiór przepowiadanego słowa Bożego, 
m.in. z powodu nieznajomości przez słuchaczy języka religijnego. Problema-
tyka języka w przepowiadaniu słowa Bożego, złożona i wielowarstwowa, sta-
nowi jedno z zagadnień kluczowych dla ujęcia przepowiadania w konwencji 
teorii komunikacji. Henryk Pagiewski wielokrotnie podejmował to zagad-
nienie, tak w odniesieniu do katechezy, jak i do kaznodziejstwa, m.in. do-
konał rozróżnienia języka potocznego (świeckiego) i religijnego164. W akcie 
przepowiadania opowiadał się za językiem mówionym165.

Dostrzegając proces ewolucji języka potocznego, Pagiewski wskazał na 
niepokojące zjawisko niezmienności kodu religijnego, co rodzi jego izo-
lację. Jako jeden z pierwszych pisał o kryzysie języka religijnego, czego 
wyrazem jest jego niekomunikatywność, a tym samym obcość, nieprzy-
stawalność do współczesnej mentalności. Jego zdaniem, powodem takie-
go stanu rzeczy była nie tylko nieczytelna szata werbalna (słowa, zwroty, 
obrazy, symbole), ale także brak odniesień do doświadczeń współczesnego 
człowieka, przez co przekaz treści w przepowiadaniu nie trafi ał do intelek-
tu i psychiki współczesnego słuchacza166. Dlatego redemptorysta wysunął 
skierowany do przepowiadających słowo Boże (katechetów i kaznodzie-
jów) postulat uczenia się – kształtowanego przez cywilizację audiowizu-
alną – języka słuchaczy. Henryk Pagiewski wnioskował także, by głoszący 
Dobrą Nowinę starali się na nowo zrozumieć, odczuć i przeżyć słowa, 
zwroty jakoby znane i zrozumiałe, a które nie są takimi dla słuchaczy. Zda-
niem redemptorysty, słowa, symbole religijne stają się zrozumiałe o tyle, 
o ile wyrażają doświadczenia słuchaczy i stanowią odpowiedź na problemy 
konkretnego człowieka167.

W przekazie treści w akcie komunikacji interpersonalnej Pagiewski po-
stulował konieczność nowych ujęć orędzia, unikanie sztywnego szablonu 
i schematyczności jednostek przepowiadania oraz poszukiwanie ze słu-
chaczami „wspólnego języka” tak, by przekaz słowa Bożego był dla nich 
czytelny. W tym momencie dotykamy problemu adaptacji orędzia, tak 
164 Tenże, O odnowę języka homilii, dz. cyt., s. 113.
165 Domagał się na przykład od studentów i kaznodziei mówienia z pamięci przygotowanych przemówień. 

Twierdził, że kazanie właściwe się rodzi, powstaje, w momencie gdy jest głoszone; por. H. Pagiewski, 
Jak głosić kazania dziś, dz. cyt., s. 257-258. Dodać tu trzeba, że użyte przez Pagiewskiego pojęcie „ję-
zyk mówiony” nie w pełni pokrywa się z językoznawczym rozumieniem tego terminu; bardziej pre-
cyzyjnie należałoby tu mówić o opracowanej (oficjalnej) odmianie polszczyzny mówionej.

166 Tenże, O odnowę języka, dz. cyt., s. 107.
167 Tamże, s. 114-115; tenże, Jak głosić kazania dziś, dz. cyt., s. 257.
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w aspekcie treściowym, jak i językowym. Według Pagiewskiego, adaptacja 
nie oznacza wybiórczości treści, uproszczeń czy ustępstw natury doktry-
nalnej lub moralnej ze względu na upodobania epoki, ale takie jej przedsta-
wianie, aby treść była zrozumiała i przyjęta przez słuchaczy168.

Dla udanej komunikacji interpersonalnej ważna jest także formalna stro-
na głoszenia słowa Bożego. W tym aspekcie szczególną rolę odgrywa kom-
pozycja jednostki przepowiadania. Stanowi ona jeden z warunków udanego 
aktu komunikacji kaznodziejskiej. Dlatego, ze względu na naturę komunika-
cji, Pagiewski postulował logiczno-psychologiczne uporządkowanie przeka-
zywanych treści, zgodnie z prawidłami myślenia i percepcji człowieka, aby 
przekaz treści był dynamiczny i angażował uwagę słuchaczy169.

Ukazując wkład Pagiewskiego w polską odnowę katechetyczno-homi-
letyczną w omawianym zakresie, należy zauważyć, iż jego wypowiedzi na 
temat ujęcia przepowiadania słowa Bożego w konwencji teorii komuni-
kacji zbiegły się z pierwszymi informacjami z tego zakresu, które wów-
czas docierały do Polski. Opracowania redemptorysty poświęcone temu 
tematowi zostały dostrzeżone przez podejmujących w tym samym czasie 
to zagadnienie L. Kuca i Z. Grzegorskiego, zasłużonych polskich homile-
tów, prekursorów ukazywania zadań i funkcji kaznodziejstwa w konwencji 
teorii komunikacji. Pierwszy z nich zaprosił Pagiewskiego do zespołu re-
dakcyjnego pierwszego posoborowego podręcznika do homiletyki: Teolo-
gia przepowiadania słowa Bożego. Zaś drugi docenił przedstawione przez 
redemptorystę teologiczne aspekty komunikacji orędzia Bożego oraz wy-
rażał uznanie dla odwagi autora, który wprowadził do refl eksji homiletycz-
nej treści z zakresu już wówczas rozrastającej się wiedzy o mechanizmach 
komunikacji międzyludzkiej. Bez wątpienia bliższa Pagiewskiemu była 
wiedza teologiczna, dlatego, jak zauważył Z. Grzegorski, wykorzystanie 
bogatego materiału z dziedziny nauk eksperymentalnych mogło mu na-

168 Tenże, Głoszenie słowa Bożego jako świadectwo, dz. cyt., s. 35; 39; tenże, Personalistyczny charakter 
przepowiadania…, dz. cyt., s. 160. H. Pagiewski postulował ujęcie trzech aspektów w adaptacji: 1) 
uwolnienie Orędzia od form przypadłościowych kultury i cywilizacji starożytnej, 2) uwydatnienie 
wszystkich elementów egzystencjalnych, 3) przedstawienie prawdy Orędzia w całym jej autenty-
zmie i ukazanie możliwości jej realizacji. Zalecał także dwie formy adaptacji: demityzację oraz in-
terpretację egzystencjalną, tzn. adaptację prawdy objawionej do konkretnych warunków i sytuacji 
społecznych, osobowych i religijnych słuchaczy. Jego zdaniem, tylko orędzie przystosowane zgodnie 
z powyższymi zasadami i formami może skutecznie dotrzeć do słuchacza i wywołać w nim odpo-
wiedź, która wyrazi się w przyjęciu odpowiedniej postawy życiowej. Ma tutaj zastosowanie zasada 
wierności Bogu i człowiekowi. Jeśli słuchacze będą mogli dostrzec w treści kazania, że są one im 
bliskie, dotyczą ich życia, dają im odpowiedź na stawiane pytania egzystencjalne, wtedy będą ak-
tywnymi uczestnikami aktu komunikacji kaznodziejskiej. Por. tenże, Głoszenie słowa Bożego jako 
świadectwo, dz. cyt., s. 43-45; tenże. Personalistyczny charakter przepowiadania…, dz. cyt., s. 161; 
tenże, Jak głosić kazania dziś, dz. cyt., s. 259.

169 Por. APWR, Teczka o. Henryk Pagiewski, Teczka: Homiletyka II, s. 25-27.

stręczać pewnych trudności170. Mimo to propozycja Pagiewskiego, będą-
ca jedną z pierwszych prób takiego ujęcia przepowiadania słowa Bożego171 
w języku polskim, stanowiła swego rodzaju odkrycie. Otwierała ona nowe 
perspektywy badawcze i implikacje dla praktyki przepowiadania słowa Bo-
żego172. Stanowi to niekwestionowany wkład Pagiewskiego w polską myśl 
katechetyczną i homiletyczną173.

Komunikacyjny model przepowiadania słowa Bożego był rozwijany 
przez wspomnianych już homiletów L. Kuca174 i Z. Grzegorskiego175. Jed-
nak ich wystąpienie nie znalazło szerszego oddźwięku wśród polskich te-
oretyków kaznodziejstwa czy samych kaznodziejów. Posoborowa odnowa 
homiletyczna skoncentrowała się przede wszystkim na badaniach w zakre-
sie teologii przepowiadania i historii kaznodziejstwa. Szersze zainteresowa-
nie komunikacją interpersonalną w kaznodziejstwie pojawiło się dopiero 
pod koniec lat osiemdziesiątych. Oprócz wyżej wymienionych homiletów 
teoria komunikacji interpersonalnej stała się w ostatnich latach przedmio-
tem badań także innych polskich pastoralistów. I tak, Z. Adamek jest auto-
rem pierwszego w języku polskim podręcznika do homiletyki ujmującego 
przepowiadanie słowa Bożego w kluczu komunikacji interpersonalnej176. 

170 Z. G., Henryk Pagiewski. Głoszenie słowa Bożego jako świadectwo, (rec.), dz. cyt., s. 237-238.
171 Wspomniani już dwaj homileci na początku lat siedemdziesiątych opublikowali z tego zakresu m.in.: 

L. Kuc, Język Biblii a język kaznodziei, w: Chrystus wzywa i uczy. Materiały z kursu homiletyczno-ka-
techetycznego dla duchowieństwa odbytego w ATK w dniach 10-12 IX 1970 r., red. L. Kuc, Warszawa 
1971, s. 121-129; tenże, Odpowiedź człowieka na głoszone mu słowo Boże, w: Teologia przepowia-
dania słowa Bożego, dz. cyt., s. 235-346; Z. Grzegorski, Posługa słowa w schemacie teorii informacji, 
„Studia Theologica Varsaviensia” 8 (1970), nr 1, s. 479-507; tenże, Próba nowej refleksji nad posługą 
słowa, w: W kierunku człowieka, red. B. Bejze, Warszawa 1971, s. 249-264; tenże, Wprowadzenie do 
teorii przekazu homiletycznego, w: Praktyka przepowiadania słowa Bożego, red. L. Kuc, t. 2, Warsza-
wa 1973, s. 19-138. 

172 Z. Grzegorski, jak sam pisze, niejednokrotnie prowadził z o. H. Pagiewskim dyskusje na powyższy 
temat; zob. Z. Grzegorski, W kręgu amerykańskiej retorycznej komunikacji. Próba adaptacji homile-
tycznej, w: Retoryka dziś. Teoria i praktyka, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Kraków 2001, s. 277.

173 O merytorycznej wadze przemyśleń Pagiewskiego w omawianym zakresie świadczy fakt, 
że niektórzy współcześni polscy homileci także w ostatnich latach odwołują się do jego re-
fleksji; zob. G. Siwek, Przepowiadać skuteczniej, dz. cyt., s. 25, 61, 103, 105, 108, 150, 153; W. 
Wilk, Od retoryki ku teorii, komunikacji w polskiej homiletyce, w: Retoryka dziś, dz. cyt., 
s. 265; W. Broński, Kontakt homiletyczny, „Roczniki Teologiczne” 51 (2004), z. 6, s. 190; 
S. Łabendowicz, Formacja katechetów, dz. cyt., s. 161.

174 W latach osiemdziesiątych ukazały się następujące artykuły autorstwa tego homilety: Komunika-
cja między ludźmi, w: Studia z historii kaznodziejstwa i homiletyki, red. W. Wojdecki, t. 2, Warsza-
wa 1980, s. 11-49; tenże, Komunikacja z Chrystusem, w: tamże, s. 50-95. Zob. tenże, Krótki traktat 
o teologii komunikacji, Leszno k. Błonia 1997. W powyższych opracowaniach została ukazana rola 
komunikacji w życiu człowieka, jak również w relacji do Boga. Człowiek dzięki komunikacji może 
rozwijać swoją osobowość i skuteczniej osiągać stojące przez nim cele.

175 Zbiór artykułów z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych na temat komunikacji w kaznodziejstwie 
Z. Grzegorskiego znajduje się w jego książce Homiletyka kontekstualna, Poznań 1999.

176 Z. Adamek, Homiletyka, Tarnów 1992. Por. B. Matuszczyk, O modelu komunikacji we współczesnym 
kaznodziejstwie, w: Retoryka na ambonie, dz. cyt., s. 54.
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Inni współcześni homileci – J. Pracz177, G. Siwek178, B. Broński179, W. Cha-
im180, R. Hajduk181, Z. Chlewiński182, J. Kołodziejczyk183, W. Przyczyna184, 
A. Lewek185 – analizują wybrane elementy komunikacji interpersonalnej 
w kaznodziejstwie z perspektywy retorycznej, psychologicznej, językowej 
lub od strony uwarunkowań socjologicznych.

O wadze tego zagadnienia we współczesnej refl eksji homiletycznej 
świadczy nie tylko duża liczba publikacji z tego zakresu, ale także orga-
nizowanie sympozjów związanych z tą problematyką. Wybrane aspekty 
komunikacji kaznodziejskiej były na przykład przedmiotem obrad sym-
pozjum Sekcji Homiletów Polskich w 2003 roku186. W czasie spotkania 
podjęto m.in. refl eksję nad zagadnieniem komunikacji werbalnej, która 
wiąże się z jednym z istotnych czynników komunikacji, jakim jest język. 
Ten problem podnosił w swoich pracach Pagiewski. Obecnie, szczegól-
nie w kontekście ujęcia przepowiadania słowa Bożego w konwencji teo-
rii komunikacji, podejmuje się szeroko debatę na temat języka religijnego 
177 Zob. J. Pracz, Posługa słowa w aspekcie skuteczności środków społecznego przekazu, „Wiadomości 

Diecezjalne Podlaskie” 53 (1984), nr 9, s. 260-269; tenże, Rola przepowiadającego i słuchacza w ka-
znodziejstwie, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 53 (1984), nr 12, s. 364-374; tenże, Posługa sło-
wa wierna człowiekowi, „Biblioteka Kaznodziejska” 114–115 (1985), nr 5, s. 309-310; tenże, Kazanie 
jak akt komunikacji, w: Fenomen kazania, red. W. Przyczyna, Kraków 1994, s. 83-97; tenże, Uwa-
runkowania homiletycznej komunikacji, „Roczniki Teologiczne” 43 (1994), z. 6, s. 33-44; tenże, Ka-
znodzieja jako tłumacz i interpretator, w: Sługa Słowa, dz. cyt., s. 119-130.

178 Zob. G. Siwek, Przepowiadać skuteczniej, dz. cyt.; W. Przyczyna, G. Siwek, Język w Kościele, w: Pol-
szczyzna 2000, red. W. Pisarek, Kraków 1999, s. 130-148; G. Siwek, Posłowie, w: Retoryka na ambo-
nie, dz. cyt., s. 357-362.

179 Zob. W. Broński, Argumentacja jako element warsztatu komunikacyjnego kaznodziei, „Przegląd 
Homiletyczny” 5–6 (2001–2002), s. 125-132; tenże, Kontakt homiletyczny, „Roczniki Teologiczne” 
51 (2004), z. 6, s. 189-201; tenże, Język kazań i zachowania niewerbalne kaznodziei w służbie nowej 
ewangelizacji, RH 9 (2005), s. 123-132.

180 Zob. W. Chaim, Kazanie jako komunikat, w: Fenomen kazania, dz. cyt., s. 98-135; tenże, Kaznodzieja 
jako terapeuta, w: Słuchacz Słowa, dz. cyt., s. 165-180; tenże, Psychoanalityczne ujęcie charakterolo-
gicznych uwarunkowań słuchania słowa Bożego, w: tamże, s. 144-162; tenże, Rozmowa w przekazie 
kaznodziejskim. Homilie i kazania dialogowane, w: Retoryka na ambonie, dz. cyt., s. 291-324.

181 Zob. R. Hajduk, Leczyć rany serc złamanych. Przyczynek do kaznodziejstwa terapeutycznego, Kraków 
1996; tenże, Jezus i kaznodziejstwo terapeutyczne, w: Boża terapia. O duszpasterstwie jako posłudze 
uzdrawiania, red. R. Hajduk, Kraków 2005, s. 113-138; tenże, Kształtowanie relacji międzyosobo-
wych w Kościele jako communio fidelium, Kraków 2000.

182 Zob. Z. Chlewiński, Analiza kontaktu duszpasterskiego (aspekt psychologiczny), „Roczniki Teologicz-
no-Kanoniczne” 31 (1984), z. 6, s. 135-152; tenże, Warunki skutecznego głoszenia Ewangelii w świe-
cie współczesnym, „Ateneum Kapłańskie” 71 (1979), nr 1-2, s. 268-278.

183 Zob. J. Kołodziejczyk, Rola słuchacza w procesie komunikacji słowa Bożego, „Materiały Problemo-
we” 11 (1979), nr 9, s. 125-139.

184 W. Przyczyna, Słowo Boże i ludzkie w kazaniu. Charakterystyczne cechy kazania jako utworu mó-
wionego, w: Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), red. Z. Ku-
rzowa, W. Śliwiński, Kraków 1994, s. 167-170; W. Przyczyna, G. Siwek, Edukacja językowa księży, 
w: Edukacja językowa Polaków, Kraków 1998, s. 90-97; W. Przyczyna, Relacje nadawczo-odbiorcze 
w kazaniu i ich sposób wyrażania, w: Retoryka dziś, dz. cyt., s. 333-339; tenże, Funkcje wypowie-
dzi kaznodziejskiej. Spojrzenie homilety. Referat wygłoszony na konferencji: Funkcje wypowiedzi re-
ligijnych. Rychwład 24-26.04. 2003 (mps w posiadaniu autora pracy); R. Przybylska, W. Przyczyna, 
Bariery i pomosty w komunikacji kaznodziejskiej, „Przegląd Homiletyczny” 8 (2004), s. 115-126; 
W. Przyczyna, H. Sławiński, Homiletyka a retoryka. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, „Przegląd 
Homiletyczny” 9 (2005), s. 133-141.

185 Zob. A. Lewek, Osobowe uwarunkowania komunikacji kaznodziejskiej, „Ateneum Kapłańskie” 
75 (1983), nr 3, s. 413-432.

186 Mowa żywa. Wybrane aspekty komunikacji kaznodziejskiej, red. J. Twardy, W. Broński, J. Nowak, 
Kielce 2005.

wśród katechetyków, homiletów i językoznawców. Świadczą o tym pub-
likacje naukowe187 oraz odbywane w ostatnich kilku latach konferencje 
naukowe188, poddające analizie język różnych współczesnych form prze-
powiadania słowa Bożego189.

W polskiej katechetyce ujęcie komunikacyjne katechezy w stosunku do 
homiletyki i katechetyki w Europie Zachodniej pojawiło się znacznie póź-
niej190. Pierwsze publikacje polskich autorów, w których podjęto wprost 
zagadnienie komunikacji interpersonalnej w katechezie, ukazały się dopie-
ro w ostatnich kilku latach191. Są to m.in. prace autorstwa: R. Chałupniak192, 
R. Czekalskiego193, M. Dziewieckiego194, G. Łuszczaka195, E. Osewskiej196. 
187 Zob. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Językowe środki perswazji w kazaniu, Kraków 1996; R. Przybylska, 

W. Przyczyna, Język przyszłych kaznodziejów, w: Mowa żywa, dz. cyt., s. 78-99; B. Matuszczyk, Ocze-
kiwania słuchaczy słowa Bożego wobec języka kazań, w: tamże, s. 89-99; H. Iwaniuk, Język kateche-
tyczny w teorii i praktyce, w: Komunikacja wiary w trzecim tysiącleciu, red. S. Dziekański, Olecko 
2000, s. 149-168; S. Kulpaczyński, Jaki język dla współczesnej katechezy?, „Roczniki Teologiczne” 50 
(2003), z. 6, s. 99-120; S. Dziekański, Język religijny we współczesnej katechezie, w: Język religijny daw-
niej i dziś. II. Materiały z konferencji Gniezno 3-5 czerwca 2004, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, 
t. 2, Poznań 2005, s. 188-196; K. Misiaszek. Język w katechezie, http://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/
TAK/km_jezyk_rodzaje.html;, tenże, Funkcje języka w katechezie, http://opoka.org.pl/biblioteka/T/
TA/TAK/km _jezyk_katechezie.html.

188 Konferencja naukowa Funkcje wypowiedzi religijnych, Rychwałd k. Żywca, 24-26 kwietnia 2003 r. 
Zob. A. Sieradzka-Mruk, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Funkcje wypowiedzi religijnych”, 
http://www.rjp.pl/?mod=kr&type=jrel&subtype=6&id=50; Konferencja naukowa Język katechezy 
szkolnej, Głogów 17-19 listopada 2005 r. Zob. H. Sławiński, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Sprawozda-
nie z konferencji naukowej pt. „Język katechezy szkolnej”, „Katecheta” 50 (2006), nr 1, s. 68-72. Przy-
pomnieć tu także należy o powołaniu w r. 1999 Komisji Języka Religijnego działającej przy Radzie 
Języka Polskiego PAN. 

189 Zjawiskiem bardzo cennym dla języka przepowiadania są badania języka religijnego podejmowa-
ne przez językoznawców, w tym prace dotyczące języka przemówień kaznodziejskich. Wśród wielu 
publikacji z tego zakresu należy wskazać następujące: O języku religijnym. Zagadnienia wybrane, red. 
M. Karpiuk, J. Sambor, Lublin 1988; Język a chrześcijaństwo, red. I. Bajerowa, M. Karpiuk, Z. Lesz-
czyński, Lublin 1993; H. Kurek, Polszczyzna mówiona kazań, w: Współczesna polszczyzna mówiona 
w odmianie opracowanej (oficjalnej), dz. cyt., s. 179-184; A. Sieradzka-Mruk, Odbiorca jako czynnik 
kształtujący wypowiedź (na przykładzie kazań dla dzieci), Kraków 2003; Język religijny dawniej i dziś. 
Materiały z konferencji Gniezno 15-17 kwietnia 2002, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań 2004; 
Język religijny dawniej i dziś. II. Materiały z konferencji Gniezno 3-5 czerwca 2004, dz. cyt. 

190 P. Babin w swoim dziele L’ère de la communication. Réflexsion chrétienne, Paris 1986, podjął głównie re-
fleksję na temat komunikacji w katechezie przez wykorzystanie środków audiowizualnych, zaś A. Fos-
sion w publikacji La catéchèse dans le champ de la communication. Ses enjeux pour l’inculturation de la 
foi, Paris 1990, opierając swoją refleksję na ogólnej teorii komunikacji, ukazał katechezę w świetle współ-
czesnej mu literatury przedmiotu oraz adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Catechesi tradendae. Por. 
R. Czekalski, Katecheza komunikacją wiary. Studium z katechetyki fundamentalnej, Płock 2006, s. 16-17.

191 Należy zauważyć, iż wielu autorów podejmowało to zagadnienie także wcześniej, ale treści ich pub-
likacji obejmowały tylko niektóre aspekty komunikacji w katechezie i raczej pośrednio wiązały 
się z wykorzystaniem w niej teorii komunikacji. Zob. Bibliografia katechetyczna 1945–1995, red. 
R. Murawski, Warszawa 1999, s. 302-304, oraz Bibliografia katechetyczna 1996–2000, red. R. Czekalski, 
R. Murawski, Warszawa 2002, s. 130-131. 

192 Zob. R. Chałupniak, Katecheza jako komunikacja interpersonalna, w: Ut mysterium paschale viven-
do exprimatur, red. T. Dola, R. Pierskała, Opole 2000, s. 501-514; tenże, Asertywność i komunikacja 
katechety – w kierunku społecznej formacji katechetów, w: Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wy-
zwania, red. J. Stala, Kraków 2002, s. 241-256.

193 Zob. R. Czekalski, Fenomen komunikacji interpersonalnej w refleksji naukowej, w: Komunikacja wiary 
w trzecim tysiącleciu, red. D. Dziekański, Olecko 2000, s. 135-148; tenże, Katecheza a komunikacja, 
w: Komunikacja w katechezie, red. J. Zimny, Sandomierz 2003, s. 13-28.

194 Zob. M. Dziewiecki, Katecheza jako forma komunikacji, w: Komunikacja w katechezie, dz. cyt., 
s. 256-262; tenże, Komunikacja pastoralna, Kraków 2005.

195 Zob. G. Łuszczak, Środki dydaktyczne w katechetycznym procesie nauczania – uczenia się, Kraków 2005.
196 Zob. E. Osewska. Modele komunikacji interpersonalnej i ich znaczenie dla katechezy, w: Wybrane 

zagadnienia z katechetyki, red. J. Stala, Tarnów 2003, s. 111-142; taż, Komunikacja katechetyczna, 



214 Studia Redemptorystowskie 215Teologia

Wspomniany katechetyk, R. Czekalski, w cytowanej już monografi i Ka-
techeza komunikacją wiary na podstawie wypowiedzi Urzędu Nauczy-
cielskiego Kościoła, nauczania papieży, dokumentów Stolicy Apostolskiej, 
dokumentów Konferencji Episkopatu Polski i literatury przedmiotu zapro-
ponował ujęcie katechezy w modelu komunikacyjnym. Jest to pierwsza 
tego typu próba wykorzystania zdobyczy teorii komunikacji interperso-
nalnej w katechetyce. Bez wątpienia dzieło to będzie inspiracją do dalszych 
poszukiwań katechetycznych w tym zakresie, m.in. badań nad modelem 
podręcznika do nauczania religii197.

Podstawą studiów nad komunikacją interpersonalną w głoszeniu sło-
wa Bożego są przede wszystkim dokumenty Soboru Watykańskiego II. 
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym wprawdzie 
bezpośrednio nie zajmuje się problemem komunikacji, jednak przez swoje 
treści tworzy właściwy kontekst do refl eksji nad tą rzeczywistością w Koś-
ciele i w świecie oraz jest strukturalnie związana ze zjawiskiem komunikacji 
interpersonalnej. Dekret o środkach społecznego przekazu skoncentrował 
się przede wszystkim na środkach komunikacji społecznej, a nie na feno-
menie komunikacji jako takim. Nauczanie soborowe dotyczące zjawiska 
komunikacji można odnaleźć także w innych dokumentach soborowych, 
które zasadniczo traktują o środkach komunikacji społecznej. W dekre-
cie Christus Dominus została podkreślona doniosła rola środków komu-
nikacji społecznej w działalności ewangelizacyjnej Kościoła (por. DB 13). 
W Ad gentes divinitus, dokumencie o misyjnej działalności Kościoła, So-
bór wskazał na konieczność używania mass mediów w różnych wymiarach 
działalności Kościoła (por. DM 26, 31). Z kolei w dekrecie o apostolstwie 
świeckich Apostolicum actuositatem zostało podniesione zagadnienie ko-
munikacji medialnej w społeczeństwie i jej wpływu na mentalność współ-
czesnego człowieka (por. DA 8, 26). Natomiast w deklaracji o wychowaniu 
chrześcijańskim Gravissimum educationis podkreślona została rola środ-
ków komunikacji społecznej w formacji ludzkiej i chrześcijańskiej (por. 
DWCH 4)198. A. Lewek stwierdza, iż analiza zjawiska komunikacji w doku-
mentach soborowych stała się ważnym impulsem i drogowskazem dla sa-
mego Kościoła oraz otworzyła nowe możliwości prowadzenia teologicznej 

w: Wokół katechezy posoborowej, red. R. Chałupniak, J. Kochel, Opole 2004, s. 257-261; zob. także: 
S. Urbański, Komunikacja wiary w życiu duchowym chrześcijanina-katechety, w: Komunikacja wia-
ry w trzecim tysiącleciu, dz. cyt., s. 119-134; J. Dołęga, Podstawowa struktura komunikacji, w: tamże, 
s. 99-117. Należy także wskazać tłumaczenia na język polski tekstów H. Lombaertsa, np. Komuni-
kacja wiary dzisiaj, w: tamże, s. 25-39.

197 Zob. Z. Marek, Ks. R. Czekalski. Katecheza komunikacją wiary. Studium z katechetyki fundamental-
nej, (rec), „Katecheta” 50 (2006), nr 9, s. 76-78.

198 A. Jeż, Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, Tarnów 2002, s. 132-134.

refl eksji nad uniwersalnym wymiarem tego fenomenu w perspektywie try-
nitologii, chrystologii i eklezjologii199.

Istotne wskazówki dla kierunku poszukiwań dróg odnowy kaznodziejstwa 
i katechezy dawały dokumenty wypracowane przez powołaną do istnie-
nia w 1964 roku Papieską Radę ds. Środków Społecznego Przekazu. Nale-
ży tu wymienić przede wszystkim instrukcję duszpasterską Communio et 
progressio. Znawcy przedmiotu uważają ją za dokument przełomowy w tej 
dziedzinie, ponieważ wyznaczył on następnym wypowiedziom Magiste-
rium Kościoła posoborowego zasadniczą linię dla refl eksji nad komunika-
cją200. W pierwszej części instrukcja zawiera bowiem podstawy doktrynalne, 
które są uważane za pierwsze teologiczne podwaliny fenomenu komunika-
cji podane przez Magisterium Kościoła. Dlatego z perspektywy teologii ko-
munikacji określa się Communio et progresio jako magna carta nauczania 
Kościoła na temat środków społecznego przekazu, ich natury, funkcji i roli 
w działalności Kościoła w perspektywie teologiczno-trynitarnej, chrystolo-
gicznej, eklezjologicznej i soteriologiczno-pastoralnej201. Zasadnicza nowość 
tego dokumentu polega na ukazaniu teologicznej perspektywy komunika-
cji, znajdując w nauce o Trójcy Świętej, Stworzeniu i Wcieleniu podstawy dla 
chrześcijańskiej wizji komunikacji, podkreślając, iż Trójca Święta jest podsta-
wą i doskonałym modelem komunikacji międzyosobowej (por. CP 8). Przy 
analizie tego dokumentu godne zauważenia jest ukazanie chrystologicznej 
oraz pneumatologicznej wizji komunikacji interpersonalnej – tak w wymia-
rze wertykalnym, jak i horyzontalnym – określającej Chrystusa jako dosko-
nałego Komunikatora (por. CP 10-11)202.

W bogatym nauczaniu Pawła VI dotyczącym komunikacji społecznej 
należy wskazać encyklikę Ecclesiam suam (1964) oraz adhortację apostol-
ską Evangelii nuntiandi (1975). W tych dokumentach została podkreślona 
wzajemna relacja, jaka istnieje między środkami społecznej komunikacji 
a działalnością ewangelizacyjną Kościoła203.

Z okresu pontyfi katu Jana Pawła II należy przywołać co najmniej czte-
ry dokumenty, które podjęły zagadnienie komunikacji interpersonalnej. 
W adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae (1979) papież wskazał na 
konieczność używania różnych środków społecznej komunikacji w pro-
cesie katechizacji zmierzającej do tworzenia wspólnoty eklezjalnej (Ct 46). 
199 A. Lewek, Nowa ewangelizacja w świetle Soboru Watykańskiego II, dz. cyt., s. 112-113; por. A. Jeż, 

Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, dz. cyt.
200 Zob. tamże, s. 136.
201 Tamże, s. 136-137. Por. J. Pracz, Uwarunkowania homiletycznej komunikacji, dz. cyt., s. 34-35.
202 Por. A. Jeż, Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, dz. cyt., s. 136-140.
203 Tamże, s. 140.
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W encyklice Redemptoris missio (1990) środki komunikacji społecznej zo-
stały określone jako areopagi współczesnej kultury, wyznaczające dzia-
łalność misyjną i ewangelizacyjną Kościoła w świecie (RM 37). Z kolei 
w instrukcji duszpasterskiej Aetatis nova (1992), odnoszącej się do instruk-
cji Communio et progressio, od strony praktycznej i pastoralnej zanalizo-
wano zjawisko komunikacji ujmowanej w perspektywie teologicznej oraz 
ogólnie omówiono rzeczywistość komunikacji interpersonalnej204.

W Dyrektorium ogólnym o katechizacji termin „komunikacja” w różnych 
kontekstach występuje dwadzieścia dwa razy (por. DOK 16, 36, 38, 45, 86, 
132, 137, 140, 143, 146, 148, 149, 156, 157, 169, 209, 211, 238, 242, 279). Do-
kument używa czasownika „komunikować” w odniesieniu do Boga, któ-
ry komunikuje człowiekowi siebie, swoją dobroć, swój zamysł, swoje dary 
(por. DOK 16, 36, 38, 45). W innych wypadkach termin „komunikacja” od-
niesiony jest do Osoby Jezusa Chrystusa jako wzoru wszelkiej komunikacji 
(DOK 137). Także zadaniem katechezy, w różnych aspektach, jest komu-
nikowanie słowa Bożego (DOK 146), a katecheta winien pełnić rolę me-
diatora, który ma ułatwiać komunikację międzyosobową we wspólnocie 
(DOK 156). Dyrektorium dwukrotnie określa katechezę a k t e m  k o m u -
n i k a c j i. Raz używa tego terminu w sposób pośredni, omawiając kwestię 
rodzaju literackiego katechizmu (DOK 132), drugi raz wprost – sformuło-
wanie „akt komunikacji” odnosi się do katechezy i pojawia się w kontekście 
formacji katechetów, gdy dokument zwraca uwagę na konieczność kształ-
cenia ich umiejętności działania (DOK 238).

Naukowa refl eksja katechetyczna i homiletyczna w polskiej literaturze 
przedmiotu ujmująca przepowiadanie słowa Bożego w konwencji teorii 
komunikacji międzyosobowej ma swoje źródła w bogatej posoborowej na-
uce Kościoła na ten temat. Ujmowane przez Pagiewskiego przepowiadanie 
w tej konwencji wpisuje się w tę refl eksję u samych jej początków. Wpraw-
dzie prezentowany w niniejszej pracy autor nie zaproponował w swoim pi-
sarstwie własnego modelu komunikacji dla przepowiadania słowa Bożego, 
mimo to jego przemyślenia na ten temat w ówczesnym czasie stanowiły 
znaczący wkład w polską myśl homiletyczną. Nadto, jak wynika z przepro-
wadzonych analiz nauki Kościoła i współczesnej polskiej literatury przed-
miotu, wkład Pagiewskiego w tym zakresie ma w wielu punktach walory 
aktualności. W sposób szczególny ten aspekt jego myśli widać w zwróce-
niu uwagi na cechy komunikacyjne kaznodziei-świadka-komunikatora, 

204 Por. tamże, s. 142. Zob. A. Draguła, Dydaktyka fonetyki pastoralnej, w: Dydaktyka homiletyki. Sym-
pozjum Sekcji Homiletów Polskich, red. J. Twardy, Katowice 2001, s. 40-54.

budowanie więzi ze słuchaczem oraz na uwarunkowania językowe przeka-
zu słowa Bożego.

5. Włączanie osiągnięć dydaktyki w proces formacji podmiotów 
 przepowiadania

Formacja różnych podmiotów przepowiadania jest procesem zmie-
rzającym do ukształtowania dojrzałej, służebnej, dialogicznej i twórczej 
osobowości, która zamierza podjąć się posługi głoszenia słowa Bożego. 
W dokumentach Kościoła wskazuje się na różne wymiary formacji: du-
chowa, intelektualną, pedagogiczną, metodyczną albo duszpasterską (por. 
DCG 112; PDV 43-59; DOK 238)205. W poniższym rozdziale, podejmują-
cym próbę ukazania wkładu Henryka Pagiewskiego w formację różnych 
podmiotów przepowiadania, zostanie wzięty pod uwagę przede wszyst-
kim wymiar metodyczny.

Dydaktykę w kontekście katechetycznym ujmuje się przede wszyst-
kim jako przekaz wiedzy dydaktycznej dla przyszłych nauczycieli religii – 
katechetów, jako jeden z aspektów ich całościowej formacji. Korzystanie 
z nauk pedagogicznych, psychologii, dydaktyki ogólnej w procesie kate-
chetycznym zalecają kościelne dokumenty katechetyczne (por. DOK 147; 
243-245). Korzystanie z osiągnięć nauk humanistycznych zajmujących się 
szczególnie wychowaniem i nauczaniem jest niezbędne do pełnienia misji 
wychowania i nauczania, które Kościół wypełnia przez różne formy prze-
powiadania słowa Bożego. Dla potrzeb posługi katechetycznej powstała 
dydaktyka katechezy, która plasuje się na pograniczu nauk pedagogicznych 
i teologicznych, stanowiąc integralną część katechetyki rozumianej jako te-
oria katechezy206. Zasadniczo wyodrębnia się dwie grupy zagadnień, któ-
re są przedmiotem zainteresowania dydaktyki katechezy. Pierwsza odnosi 
się do kryteriów doboru treści i celów nauczania katechetycznego. Druga 
zaś koncentruje się na problemie procesu nauczania, z którym wiąże się 
problematyka zasad, metod, form organizacyjnych i środków nauczania207. 

205 S. Łabendowicz, Katechetyczna formacja, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przy-
goda, M. Fiałkowski, Lublin 2006, s. 339-340; W. Broński, Homiletyczna formacja, tamże, s. 284-288.

206 J. Szpet, Dydaktyka katechezy, Poznań 1999, s. 18.
207 W. Kubik, Dydaktyka katechezy, w: Wokół katechezy posoborowej, dz. cyt., s. 61. Zob. tenże, Zarys 

dydaktyki katechetycznej, Kraków 1990; B. Twardzicki, Katechetyka formalna w służbie wiary, Prze-
myśl 2001. Drugi autor mocno podkreśla, by w korzystaniu z osiągnięć dydaktyki ogólnej nie za-
tracić teologicznego wymiaru nauczania i wychowania w ramach katechezy.
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Do zakresu dydaktyki katechezy – jak zauważa J. Szpet – należy także prob-
lematyka dotycząca kształcenia nauczycieli religii – katechetów208.

Natomiast pod pojęciem „dydaktyka homiletyczna” rozumie się przede 
wszystkim przygotowanie przyszłych kaznodziejów, które wpisuje się w ich 
całą formację do posługi słowa w Kościele209. W tym kontekście należy za-
uważyć, iż w polskiej literaturze przedmiotu, szczególnie w odniesieniu do 
kształcenia teologicznego, rzadziej mówi się o dydaktyce poszczególnych 
przedmiotów teologicznych, czyli tzw. metodyce nauczania przedmiotów 
wykładanych na fakultetach teologicznych, w tym w wyższych semina-
riach duchownych. Oczywiście w odpowiednich dokumentach są zawarte 
pewne ogólne wskazania natury dydaktycznej i metodycznej, ale nie stały 
się one przedmiotem szerszych opracowań w literaturze210.

Henryk Pagiewski przez trzydzieści lat (1962–1992) podejmował pracę 
dydaktyczną w ośrodkach teologicznych. Kształcił i formował katechetów, 
homiletów i kaznodziejów – osoby, które ex proff eso miały się zajmować 
przepowiadaniem słowa Bożego lub nauczaniem oraz formacją innych do 
tej posługi. Na podstawie przeprowadzonej analizy pisarstwa oraz działal-
ności dydaktyczno-organizacyjnej Pagiewskiego należy zwrócić uwagę na 
dwa aspekty osiągnięć dydaktyki, które redemptorysta włączał w proces 
formacji podmiotów przepowiadania. Pierwszy dotyczy stosowania nie-
których zagadnień dydaktycznych w praktyce katechetycznej. Drugi zaś to 
zwrócenie przez niego uwagi na konieczność refl eksji i doskonalenia dy-
daktyki homiletyki w formacji kaznodziejów.

Pagiewski, będąc wykładowcą katechetyki i pedagogiki w Wyższym Se-
minarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie, od początku swo-
jej pracy opracowywał programy studiów tych przedmiotów, aby na ich 
podstawie przekazać potrzebną wiedzę i kształcić umiejętności przyszłych 
głosicieli słowa Bożego. Mając dobre merytoryczne przygotowanie oraz 
świadomość, iż jest to ważny zakres działalności Kościoła, wprowadził sy-
stematyczne wykłady teoretyczne i ćwiczenia praktyczne. W tym przygo-
towaniu zwracał także uwagę na przekaz wiedzy i kształcenie umiejętności 
psychologiczno-pedagogicznych alumnów. Był to jak najbardziej słuszny 
kierunek formacji, zważywszy na fakt, iż w ówczesnym programie studiów 
seminaryjnych te aspekty przygotowania nie zawsze były dostatecznie ak-
centowane. Ponadto w przygotowaniu do posługi katechetycznej pod-
208 J. Szpet, Dydaktyka katechezy, dz. cyt., s. 19; 294-306; A. Kiciński, Współczesna formacja kateche-

tów, „Roczniki Teologiczne” 52 (2005) z. 6, s. 122-123.
209 Zob. W. Broński, Homiletyczna formacja, w: Leksykon teologii pastoralnej, dz. cyt., s. 284-288.
210 Tę problematykę w odniesieniu do homiletyki podejmowali niektórzy polscy homileci, np. M. Brzo-

zowski, W. Basista, Z. Grzegorski.

kreślał konieczność dobrej formacji nie tylko w wymiarze teologicznym, 
dydaktycznym i pedagogicznym, ale także duchowym. Jak już zaznaczo-
no, uważał, iż najskuteczniejszym „sposobem” katechizowania jest świade-
ctwo katechety – on sam i jego postępowanie ma być katechezą211.

Henryk Pagiewski należał do tych katechetyków, którzy aplikowali nie-
które osiągnięcia dydaktyki świeckiej do nauczania katechetycznego212. 
Wprawdzie nie mówił wprost, tak jak inni współcześni mu katechetycy – 
F. Blachnicki, M. Finke – o kryteriach dydaktycznych, ale tkwiły one nieja-
ko w sednie jego rozważań. W wypadku Pagiewskiego są to przede wszyst-
kim teoretyczne wskazania odnoszące się do dydaktycznych kryteriów 
celów i doboru treści nauczania oraz niektórych zasad i metod naucza-
nia. Zarówno wyznaczanie celów, jak i kryteria doboru treści katechezy 
były podejmowane w bezpośrednim kontekście odnowy kerygamtyczno-
antropologicznej katechezy. Pagiewski nie nawiązywał wprost do dydak-
tyki ogólnej, ale też ujęcie przez niego celów katechizacji nie odbiegało od 
ujęcia tego zagadnienia w dydaktyce ogólnej. Wprawdzie w jego tekstach 
zagadnienia te dotyczą bardziej zadań katechety niż pracy ucznia, ale ich 
ujęcie ma charakter personalistyczny – ucznia widział jako podmiot posta-
wiony wobec pewnych zadań, które powinien podejmować213.

Podobnie rzecz ma się z dydaktycznymi kryteriami doboru treści na-
uczania katechetycznego. W. Kubik, oceniając w swoich badaniach sto-
sunek polskich katechetyków (wśród których umieszcza także Henryka 
Pagiewskiego) do doboru treści nauczania w świetle dydaktycznej teorii 
kształcenia przyjmowanej wówczas w Polsce jako tzw. teoria materializmu 
funkcjonalnego – zgodnie z którą w procesie nauczania brano pod uwagę 
tak odbiorcę treści, jak i samą treść nauczania i uczenia się – stwierdził, iż 
jest ona obecna tylko w rozważaniach o charakterze teoretycznym214. Pa-
giewski podkreślał, iż ważna jest nie tyle sama treść, ile jej asymilacja. Jego 
zdaniem, w doborze i przekazie treści należy uwzględnić rozwój psychicz-
ny, uwarunkowania środowiskowe, mentalność i potrzeby katechizowa-
nych215. Cenny wydaje się jego postulat, by każda jednostka katechetyczna 
(odnosił go także do jednostek przepowiadania kaznodziejskiego) mia-
211 H. Pagiewski, Katechetyka. Skrypt nieautoryzowany, Tuchów 1973/74 (mps), s. 17-18; por. tenże, Od 

kontestacji do nadziei, dz. cyt., s. 244-249.
212 Zob. Z. Popowicz, Dydaktyka w „Katechecie”, „Katecheta” 27 (1983), nr 1, s. 4-22.
213 H. Pagiewski, Od kontestacji do nadziei, dz. cyt., s. 245-246; tenże, Ku rozwadze, dz. cyt., s. 17; zob. 

W. Kubik, Rozwój myśli dydaktycznej w polskiej literaturze katechetycznej w latach 1895–1970, War-
szawa 1987, s. 222.

214 Tamże, s. 215-218; 223.
215 Postulaty dotyczące dydaktyki biblijnej w katechezie zostały przedstawione w pierwszym punkcie 

artykułu.
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ła jedną myśl przewodnią. U podstaw tego dezyderatu leży konieczność 
uwzględniania możliwości recepcyjnych ucznia – czy też słuchacza słowa 
Bożego – oraz właściwy od strony dydaktycznej, pedagogicznej i psycholo-
gicznej sposób przygotowania i przekazu zamierzonych treści216.

Wśród dydaktycznych zasad nauczania, na które wskazywał Henryk Pa-
giewski, znajduje się zasada poglądowości. Jej aplikacja znalazła swój wyraz 
w propozycjach teoretycznych i praktycznym zastosowaniu w katechezie 
oraz w kaznodziejstwie obrazu i środków audiowizualnych. Środki te były 
przedmiotem jego osobistej fascynacji, którą wykorzystywał w praktyce. 
Pagiewski uważał, że ze względu na nową mentalność katechizowanych 
i słuchaczy kazań, kształtowaną przez kulturę obrazu i dźwięku, obraz 
i środki audiowizualne są pożądanym narzędziem służącym do przeka-
zu treści w przepowiadaniu. Przez teksty pisane i osobistą praktykę kate-
chetyczno-homiletyczną pokazywał, jak należy z tych środków korzystać. 
Stosowane przez o. Pagiewskiego środki audiowizualne sprawiały m.in., 
że spotkania duszpasterskie przybierały kształt katechezy czy przemówie-
nia kaznodziejskiego o charakterze wizualno-muzycznym217. Z powyż-
szym zagadnieniem – i z tych samych powodów – wiąże się jego postulat 
wykorzystania środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) do 
przekazu Dobrej Nowiny. Dotyczy on zarówno strony technicznej, jak 
i praktycznej – uczenia się nowych sposobów komunikowania treści reli-
gijnych218.

Innymi obecnymi w propozycjach Pagiewskiego zasadami dydaktyczny-
mi były: zasada aktywizacji oraz łączenia teorii z praktyką. Redemptorysta 
postulował konieczność aktywizowania ucznia w procesie katechetycznym, 
m.in. przez stosowanie metod dialogu, dyskusji, osobistych rozmów, infor-
macji zwrotnej, prowadzących do upodmiotowienia uczestników katechezy 
i czyniących ich współtwórcami katechezy219. Był przekonany, że przez za-
stosowanie metod opartych na działaniu najłatwiej wiązać teorię z praktyką, 
przez co osiąga się główny cel katechezy – asymilację prawdy i wzrost w wie-
rze. Aktywność ta winna być twórcza, wyrażać osobistą ekspresję słuchacza. 
216 H. Pagiewski, Kilka uwag o wykładzie…, dz. cyt., s. 19.
217 Tenże, Ikonosfera katechetyczna, czyli obraz w katechezie, dz. cyt., s. 113-118; tenże, Wzbogacanie 

kaznodziejskiego słowa poprzez środki audiowizualne, dz. cyt., s. 49-56. W czasie wykładów z kate-
chetyki tę grupę metod określał jako metody „oglądowe”; por. tenże, Katechetyka. Skrypt nieautory-
zowany, dz. cyt., s. 145; zob. APWR, Teczka o. Henryk Pagiewski, Zbiór kazań: Teczka nr 3: Kazanie 
Ona z nami; tamże, Teczka nr 3: Cykle kazań o Lourdes, o cudownym Medaliku – Katarzynie Labo-
uré; tamże, Szkic kazania: Dziękujemy: za wiarę, miłość, nadzieję i przetrwanie; tamże, Teczka nr 5: 
konferencje: W świecie, który cierpi, Na drodze życia z piosenką.

218 Tenże, Kaznodziejstwo wobec współczesnych środków masowego oddziaływania, dz. cyt., s. 194-195.
219 Tenże, Zastosowanie w jednostce katechetycznej…, dz. cyt., s. 213-218; tenże, Urządzanie i przepro-

wadzanie dni skupienia, dz. cyt., s. 275-278; tenże, Rekolekcje zamknięte i dni skupienia w kształto-
waniu postaw apostolskich ludzi świeckich, dz. cyt., s. 139-141.

Nadto ma mieć charakter całościowy, obejmować wszystkie władze duszy, 
rozumu, wyobraźni, uczuć, woli w sposób odpowiedni do wieku katechizo-
wanych i zawsze pozostawać na usługach wiary220.

Z dydaktycznego punktu widzenia należy także zauważyć wkład Pa-
giewskiego w propagowanie metod opartych na słowie. Szczegółowe uwa-
gi dotyczyły przede wszystkim metody wykładu. Redemptorysta wskazał 
następujące cechy dobrego wykładu i konieczne do jego odbioru warunki: 
skupienie, czas trwania od 10 do 30 minut, odpowiednie słownictwo, właś-
ciwa dynamika221.

Wskazując na drugi, w omawianym zakresie, aspekt wkładu Pagiew-
skiego w polską odnowę katechetyczno-homiletyczną, należy zwrócić 
uwagę na jeden z jego ostatnich tekstów, poświęcony dydaktyce homile-
tyki w wyższych seminariach duchownych artykuł Dydaktyka homilety-
ki w dotychczasowej refl eksji homiletycznej222. Autor, wykorzystując własne 
doświadczenie oraz odwołując się do przykładów z historii kaznodziejstwa 
i współczesnych mu homiletów, wskazał na doniosłe znaczenie dydaktyki 
homiletyki w formowaniu osobowości kaznodziejskich. Autentyczne gło-
szenie słowa Bożego winno wypływać z dojrzałej osobowości kaznodziei 
opartej na jego życiu duchowym, w myśl zasady agere sequitur esse223. 

Henryk Pagiewski był świadom, że kondycja kaznodziejstwa zależy nie 
tylko od dobrej teologii (teorii homiletycznej), ale także od poziomu dy-
daktyki tego przedmiotu. Jego zdaniem, wykładowcy homiletyki, wiedząc, 
czego mają nauczać, nie posiadali dostatecznej wiedzy dydaktycznej na te-
mat formowania przyszłych głosicieli słowa Bożego do samodzielnej, twór-
czej i owocnej aktywności kaznodziejskiej. W opinii Pagiewskiego sposób 
przekazywania wiedzy homiletycznej oraz prowadzenia ćwiczeń z tego 
przedmiotu warunkuje w sposób istotny wprowadzenie przyszłych kazno-
dziejów w arkana sztuki głoszenia słowa Bożego224.

Jego zdaniem, wykładowcy homiletyki powinni korzystać z osiągnięć 
dydaktyki ogólnej i włączać tę wiedzę w prowadzone przez siebie wykłady 
i ćwiczenia z zakresu homiletyki. Henryk Pagiewski zwrócił uwagę, iż w pra-
cy dydaktycznej ze studentami należy korzystać z opisanych przez dydakty-
kę zjawisk, jakie zachodzą w procesie nauczania – uczenia się (uczenie się, 
kształcenie, wychowanie). W dydaktyce homiletycznej także postulował 
220 Tenże, Zastosowanie w jednostce katechetycznej…, dz. cyt., s. 213-214. 
221 Tenże, Kilka uwag o wykładzie katechetycznym…, dz. cyt., s. 17-20.
222 Tenże, Dydaktyka homiletyki w dotychczasowej refleksji homiletycznej, w: W drodze na ambonę, dz. 

cyt., s. 22-45.
223 Tamże, s. 44-45.
224 Tamże, s. 22-23.
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korzystanie z ogólnych zasad i metod dydaktycznych, aby skutecznie reali-
zować następujące cele kształcenia homiletycznego: przekaz wiedzy homile-
tycznej, rozwijanie zainteresowań poznawczych, kształtowanie w alumnach 
świadomości powołania i posłannictwa głosicieli słowa Bożego oraz wdra-
żanie do samokształcenia. Według niego, w dydaktyce homiletycznej nale-
ży stosować metody słowne, podające, oglądowe, poszukujące, problemowe, 
działaniowe (praktyczne). Podstawowym źródłem metod homiletycznych, 
w rozumieniu Pagiewskiego, jest pedagogia Jezusa Chrystusa i wskazania 
Kościoła, następnie pedagogika, psychologia (szczególnie wiedza dotyczą-
ca komunikacji międzyludzkiej) oraz socjologia. Źródłem metod jest także 
historia kaznodziejstwa, autorefl eksja samego kaznodziei, duszpasterzy oraz 
kreatywność homiletów i kaznodziejów225.

Przykładem włączenia osiągnięć dydaktyki w proces formacji homile-
tów jest sposób prowadzenia ćwiczeń homiletycznych w tzw. „kółkach ho-
miletycznych” w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów 
w Tuchowie. Zastosowana w nich wieloetapowa, aktywizująca podmiot 
uczący się, samokształceniowa metodyka pracy pozwalała adeptom sztuki 
przepowiadania słowa Bożego bardziej efektywnie zdobywać umiejętności 
kaznodziejskie226. Przy tej okazji należy zauważyć, iż Pagiewski przedstawił 
polskiemu kaznodziei swego rodzaju model pracy nad kazaniem. Wiedzę 
teoretyczną z zakresu teologii przepowiadania, szczególnie ujęcia przepo-
wiadania jako świadectwa oraz w konwencji teorii komunikacji, ukonkret-
niał i przekazywał w formie praktycznych zasad i rad odnośnie do sposobu 
pracy nad przygotowaniem kazania227.

Ponadto, odwołując się do współczesnych mu homiletów – L. Kuca, 
Z. Grzegorskiego, W. Basisty, M. Goska, M. Brzozowskiego – opowiadał 
225 Tamże, s. 25-28.
226 W czasie pracy dydaktycznej o. Pagiewskiego klerycy mieli obowiązek wygłoszenia wcześniej przy-

gotowanej homilii lub kazania. Czynili to w ramach zajęć małej grupy ćwiczeniowej nazywanej 
„kółkiem homiletycznym”. Celem pracy każdego takiego zespołu było przygotowanie przez poszcze-
gólnych jego członków homilii lub kazania i wygłoszenie go w obecności prowadzącego ćwiczenia 
homiletyczne oraz wszystkich alumnów. Praca nad kazaniem lub homilią miała kilka etapów. Na 
pierwszym alumn, który miał głosić homilię lub kazanie (jedno w roku akademickim), prezento-
wał treść swego przemówienia, czytając je wobec wszystkich członków grupy, która oceniała je pod 
względem merytorycznym oraz formalnym. Po naniesionych poprawkach homilia była sprawdza-
na przez wykładowcę prowadzącego ćwiczenia. Na trzecim etapie student dokonywał ostatecznej 
redakcji przemówienia, nanosząc uwagi wykładowcy, i uczył się przygotowanych treści na pamięć. 
Na czwartym etapie następowało wygłoszenie homilii przed kolegami z „kółka”. Po nim oceniano 
sposób przepowiadania. Ostatnim etapem było wygłoszenie homilii lub kazania przed wszystkimi 
uczestnikami ćwiczeń. Po nim alumn był oceniany przez słuchaczy i prowadzącego ćwiczenia.

227 H. Pagiewski. Jak głosić kazania dziś, dz. cyt., s. 256-261. Na początku lat siedemdziesiątych była 
to jedna z nielicznych tego typu publikacji uwzględniająca nowe kierunki myślenia w homiletyce. 
Zob. W. Basista, Proces tworzenia, w: Praktyka przepowiadania słowa Bożego, t. 2, dz. cyt., s. 399-449; 
E. Sobieraj, Homilia według teologii posoborowej, w: Eucharystia w duszpasterstwie, dz. cyt., s. 230-
237. Por. J. Twardy, Wychowanie kaznodziei twórczego szczególnym zadaniem homiletyki, w: Dydak-
tyka homiletyki. Sympozjum Sekcji Homiletów Polskich, Katowice 2001, s. 97-98. 

się w dydaktyce homiletycznej za teologicznym i kontekstualnym ujęciem 
przepowiadania, interdyscyplinarnym podejściem homiletyki, reformą 
studiów seminaryjnych, polegającą m.in. na ukierunkowaniu pastoralnym 
wykładów z teologii systematycznej228.

Wkładem Pagiewskiego w dydaktykę homiletyczną w wymiarze progra-
mu studiów homiletycznych było przygotowanie i realizacja pięcioletniego 
toku studiów z homiletyki. Treść wykładów obejmowała zarówno histo-
rię kaznodziejstwa, teologię przepowiadania oraz zagadnienia homiletyki 
formalnej, co dawało studentom całościowe, dobre i nowe w aspekcie te-
ologicznym i retorycznym przygotowanie do przepowiadania. Zauważyć 
także należy jego udział w przygotowaniach nowego programu wykładów 
z homiletyki w wyższych seminariach duchownych w Polsce oraz współ-
autorstwo pierwszego posoborowego podręcznika do homiletyki funda-
mentalnej229.

W okresie trzydziestoletniej pracy dydaktycznej Pagiewski jako kate-
chetyk i homileta przygotował do posługi głoszenia słowa Bożego w Zgro-
madzeniu Redemptorystów ponad dwustu (228) głosicieli słowa Bożego230, 
z jego wiedzy skorzystało także wielu studentów homiletyki na ATK. 
W wykładach o. Pagiewskiego uczestniczyli jako studenci m.in. tacy uzna-
ni współcześni polscy homileci jak A. Lewek, G. Siwek, W. Przyczyna.

Postulaty i propozycje Henryka Pagiewskiego w zakresie włączania 
osiągnięć dydaktyki w proces formacji katechetów miały swoje zakorze-
nienie w posoborowych dokumentach Kościoła, w których wielokrotnie 
wskazywano na konieczność włączania osiągnięć nauk pedagogicznych 
w proces katechetyczny. Directorium catechisticum generale podkreślało 
przede wszystkim znaczenie osoby samego katechety. Zalecano stosowa-
nie w procesie katechizacji nie tylko od dawna rozpowszechnionej metody 
dedukcyjnej, a także indukcyjnej. Wskazano na rolę osobistego doświad-
czenia katechizowanego, które może ułatwiać, ale także i utrudniać pracę 
katechety. Dokument ukazał również znaczenie dydaktycznej zasady świa-
domej aktywności uczniów w procesie katechizacji oraz podkreślił zna-
czenie wychowania we wspólnocie i do wspólnoty chrześcijańskiej (por. 

228 H. Pagiewski, Dydaktyka homiletyki, dz. cyt., s. 38-41.
229 Teologia przepowiadania słowa Bożego, dz. cyt. W połowie lat dziewięćdziesiątych w odpowiedzi 

na prośbę ówczesnego przewodniczącego Sekcji Homiletów Polskich ks. J. Twardego o propozycję 
planu nowego podręcznika do homiletyki dla alumnów wyższych seminariów duchownych H. Pa-
giewski przesłał mu najbardziej szczegółowe, obszerne i usystematyzowane ujęcie. Por. J. Twardy, 
Przemówienie na pogrzebie O. Henryka Pagiewskiego. Tuchów, 16 marca 2000, „Nasze Wiadomości. 
Kwartalnik Warszawskiej Prowincji Redemptorystów” 53 (2000), nr 4, s. 97.

230 Por. APWR, Księga ocen. T. I: 1903–1973; Księga ocen. T. II: 1974– ; zob. Prowincja Warszawska 
Redemptorystów w trzecim tysiącleciu. Katalog, red. S. Markiewicz, Warszawa 2001, s. 37-80.
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DCG 70-76)231. Adhortacja apostolska Catechesi tradendae ze względu na 
cel katechezy, którym jest wychowanie w wierze, zaleca stosowanie w pro-
cesie katechetycznym różnych metod. Kryterium ich doboru zależy „od 
wieku i rodzaju umysłowego katechizowanych, dojrzałości eklezjalnej i du-
chowej oraz indywidualnych uwarunkowań” (Ct 51). Dokument podkreślił 
także konieczność memoryzacji „słów Jezusa, ważnych tekstów biblijnych, 
Dekalogu, formuł wyznania wiary, tekstów liturgicznych, ważniejszych 
modlitw, głównych prawd nauki chrześcijańskiej” (Ct 55; por. DOK 154). 
Autorzy dokumentu podkreślają konieczność wewnętrznego przyswajania 
i stopniowego zgłębiania umysłem pamięciowo przyswajanych tekstów, co 
ma prowadzić do tego, że będą się one stawały źródłem życia chrześcijań-
skiego, tak w wymiarze osobistym, jak i wspólnotowym232.

Dyrektorium ogólne o katechizacji, nawiązując do wyżej wymienionych 
dwóch dokumentów katechetycznych, raz jeszcze potwierdziło pierwszo-
planową rolę katechety w całej metodologii katechetycznej, nazywając go 
„bezpośrednim mediatorem”, który poprzez osobiste świadectwo jest duszą 
każdej metody i ma ułatwiać komunikację „między osobami i misterium 
Boga oraz między osobami we wspólnocie” (DOK 156). W dokumen-
cie został także przypomniany podstawowy cel metodologii katechetycz-
nej, która, wykorzystując w katechezie zdobycze nauk pedagogicznych 
i nauki o komunikacji, ma wychowywać katechizowanych do wiary (por. 
DOK 148). Dyrektorium podejmuje również zagadnienie metody induk-
cyjnej i dedukcyjnej, mówi o funkcji doświadczenia ludzkiego w kateche-
zie. Podkreśla także rolę aktywności i kreatywności osób katechizowanych 
w procesie formacji do wiary dojrzałej oraz znaczenie wspólnoty i różnego 
rodzaju grup w socjalizacji religijnej (por. DOK 149-159).

Nauczanie Kościoła zaleca także stosowanie w praktyce katechetycznej 
środków społecznego przekazu oraz szerokiej gamy środków audiowizu-
alnych (por. DOK 160-162; por. Ct 46). Ich użycie winno być jednak pod-
porządkowane celom, treściom i metodom wykorzystywanym w procesie 
katechetycznym233. Zostało to potwierdzone w najnowszym dokumencie 
katechetycznym, jakim jest Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickie-

231 W. Kubik, Elementy metodyczne, w: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów 
Kościoła, red. W. Kubik, cz. 1, Warszawa 1985, s. 58-66.

232 W. Kubik zauważa, że w tym kontekście dokument zwrócił uwagę na „konieczność dostrzeżenia 
związku między psychologiczną władzą człowieka, jaką jest pamięć, a rzeczywistością religijną wspo-
mnienia w sensie biblijnym i liturgicznym, a więc w sensie wspomnienia uobecniającego wspo-
mnianą rzeczywistość”; tenże, Posynodalne wnioski na temat katechezy po Soborze Watykańskim II, 
w: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, red. W. Kubik, Warsza-
wa 1985, cz. 2, s. 234-235.

233 Por. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001, s. 43, 79.

go234. Jedną z jego cech charakterystycznych jest wykorzystanie niektó-
rych obrazów z bogatej spuścizny chrześcijańskiej ikonografi i, które same 
w sobie są przepowiadaniem ewangelicznym, „dzisiaj bardziej niż kiedy-
kolwiek – czytamy w dokumencie – w cywilizacji obrazu, obraz sakral-
ny może wyrażać dużo więcej niż same słowa. Jego dynamika komunikacji 
i przekaz orędzia ewangelicznego są nad wyraz skuteczne” (KKKK n. 5;
por. n. 240)235. 

Ratio studiorum236 dla wyższych seminariów duchownych w Polsce 
w odniesieniu do wszystkich przedmiotów nauczanych w ramach studiów 
seminaryjnych poleca taki sposób prowadzenia zajęć, aby studenci w ra-
mach poszczególnych przedmiotów osiągali sprawność krytycznego i sa-
modzielnego myślenia, pisania recenzji i opracowań. Nie wszystkie treści 
mają być przekazywane metodą wykładu, część przewidzianego materia-
łu winni przestudiować sami. Wykłady zaś powinny być uzupełnione dwo-
jakiego rodzaju ćwiczeniami: analityczno-studyjnymi oraz praktycznymi 
związanymi z przedmiotami pastoralnymi237. Katechetyka, pozostając na-
uką teologiczną, została w powyższym dokumencie zaliczona do przed-
miotów psychologiczno-pedagogiczno-katechetycznych, homiletyka zaś 
do przedmiotów pastoralnych238. Szczegółowy program studiów przygo-
towujących do posługi katechetycznej w Polsce zakłada szeroki przekaz 
wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i dydaktycznej zdobywanej przez 
wcześniej wymienione rodzaje ćwiczeń239. W przygotowaniu homiletycz-
nym wskazania Ratio studiorum są dla formatorów podstawą rozwijania 
dydaktyki homiletyki za pomocą osiągnięć współczesnej dydaktyki. 

Jednym z pierwszych polskich katechetyków podejmującym w okre-
sie odnowy katechetycznej badania nad dydaktyką katechezy był W. Ku-
bik240. Jego prace badawcze w tym zakresie znalazły swoje ukoronowanie 
w pozycji Zarys dydaktyki katechetycznej, w której dawał odpowiedź na 
pytanie, jak osiągnięcia dydaktyki ogólnej włączać w wypełnianie zadań 
stawianych przed katechezą241. Gdy katecheza w Polsce powróciła do śro-
234 Wyd. pol.: Kielce 2005.
235 Obrazy zamieszczone w Kompendium stanowią integralną część tego dokumentu i, jak pisze A. 

Kiciński, są zaproszeniem do przejścia drogą wiary, którą przebyli ich autorzy; por. A. Kiciński, 
Kompendium nową formą Katechizmu Kościoła Katolickiego, „Roczniki Teologiczne” 53 (2006), s. 
107-108.

236 Konferencja Episkopatu Polski, Zasady formacji kapłańskiej w Polsce. Tekst Ratio studiorum znaj-
duje się w końcowej części dokumentu (s. 135-221).

237 Tamże, s. 144-145.
238 Tamże, s. 204-210; 194-197.
239 Zob. J. Szpet, Dydaktyka katechezy, dz. cyt., s. 294-306.
240 Zob. W. Kubik, Rozwój myśli dydaktycznej w polskiej literaturze katechetycznej w latach 1985–1970, dz. cyt.
241 Z. Marek, Wykorzystanie założeń współczesnej dydaktyki w katechezie, w: Dydaktyka w służbie ka-

techezy, Kraków 2002, s. 140-141.
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dowiska szkolnego, zwrócono większą uwagę na jej aspekty dydaktyczne 
i metodyczne. Tym samym na nowo zrodziły się przemyślenia dotyczące 
dydaktyki katechezy. Opierały się one na dotychczasowych doświadcze-
niach i teoretycznych refl eksjach. Odpowiedzią na tę refl eksję są publika-
cje przytaczanych już wcześniej autorów: J. Szpeta242 i B. Twardzickiego243, 
oraz prace: M. Śnieżyńskiego244, J. Kraszewskiego245, A. Długosza246, 
M. Korgula247. Cenną pozycją, ukazującą, jak w ramach katechezy uczyć 
i wprowadzać w rzeczywistość modlitwy, jest praca S. Kulpaczyńskiego248. 
Wartościową pomocą metodyczną adresowaną przede wszystkim do kate-
chetów, ale mogącą także służyć prowadzącym zajęcia z metodyki kateche-
zy, wydaje się Vademecum katechety. Metody aktywizujące249. Jego autorzy 
w czterech obszernych częściach przedstawili najpierw typologię i opis 176 
metod aktywizujących (cz. I), następnie ponad dwieście pomysłów na sce-
nariusze katechez z wykorzystaniem wcześniej zaprezentowanych metod 
(cz. II), swego rodzaju przewodnik przygotowywania scenariuszy kateche-
zy z autorskim ujęciem celów katechezy (cz. III) oraz praktyczny poradnik 
efektywnego prowadzenia katechezy w różnych środowiskach (cz. IV).

Stan przemian w formacji homiletycznej, także w aspekcie dydaktycz-
nym, w polskich seminariach duchownych przedstawił w ostatnich latach 
W. Broński. Podsumowując swoje badania, stwierdził on, iż polskie semi-
naria duchowne dobrze przygotowują alumnów do posługi kapłańskiej, 
przy czym niewystarczająco dobrze do spełniania funkcji kaznodziejskiej 
w uwarunkowaniach współczesnego świata250.

Sekcja Homiletów Polskich trzykrotnie na swoich dorocznych sym-
pozjach podejmowała zagadnienie dydaktyki homiletyki – w roku 1975, 
1989 i 2000. Materiały z drugiego spotkania zostały opublikowane w książ-
ce W drodze na ambonę251, zaś zagadnienia podjęte na spotkaniu trzecim 
w tomie Dydaktyka homiletyki252. Ostatnia pozycja zawiera wiele interesu-
242 J. Szpet, Dydaktyka katechezy, dz. cyt.; zob. J. Szpet, D. Jackowiak, Lekcja religii szkołą wiary, Poznań 1996.
243 B. Twardzicki, Katechetyka formalna w służbie wiary, Przemyśl 2001.
244 M. Śnieżyński, Zarys dydaktyki dialogu, Kraków 1997; tenże, Dialog edukacyjny, Kraków 2001; Pe-

dagogika w katechezie, red. M. Śnieżyński, Kraków 1988.
245 J. Kraszewski, Katechizować, ale jak?, Płock 1995.
246 A. Długosz, Jak pracować i oceniać katechezę?, Częstochowa 1997.
247 M. Korgul, Dydaktyka dla katechetów, Legnica 1977.
248 S. Kulpaczyński, Katechetyczna dydaktyka modlitwy, Lublin 1989.
249 Vademecum katechety. Metody aktywizujące, red. Z. Barciński, Kraków / Lublin 2006.
250 W. Broński, Kierunki przemian w formacji homiletycznej, w: Integralne kształcenie kaznodziei, dz. cyt., s. 85; 

zob. tenże, Stan aktualny wykładów i ćwiczeń z homiletyki w wyższych seminariach duchownych w Polsce, 
w: Dydaktyka homiletyki, dz. cyt., s. 24-39; tenże, Znaczenie formacji homiletycznej w przygotowaniu 
kandydatów do kapłaństwa, „Roczniki Teologiczne” 51 (2004), z. 6, s. 217-232.

251 W drodze na ambonę, red. G. Siwek, Kraków 1991.
252 Dydaktyka homiletyki. Sympozjum Sekcji Homiletów Polskich. Częstochowa 16-17 października 2000 

roku, red. J. Twardy, Katowice 2001.

jących materiałów, które mogą być wykorzystane przez odpowiedzialnych 
za formację homiletyczną w wyższych seminariach duchownych. Z po-
wodu ciągłego braku nowoczesnego podręcznika do nauczania homilety-
ki oraz pomocy (podręcznika) do prowadzenia ćwiczeń homiletycznych253

są one tym bardziej cenne. Wartościowe uzupełnienie tej luki stanowi pub-
likacja Integralne kształcenie kaznodziei254 – zbiór artykułów o kształceniu 
kandydatów do posługi kaznodziejskiej w kontekście współczesności.

W rodzimej literaturze przedmiotu opublikowanych zostało kilka cen-
nych pozycji traktujących o wykorzystaniu środków audiowizualnych 
i środków społecznego przekazu, które zawierają teoretyczne i praktyczne 
wskazania dla praktyki katechetycznej255. Należy tu także zwrócić uwagę 
na pracę G. Łuszczaka256, w której wykazywał słuszność postawionej przez 
siebie tezy o dokonujących się przemianach w dziedzinie wykorzystania 
środków audiowizualnych w dydaktyce szkolnej. Przywołany autor badał, 
jakie miejsce owe środki znalazły w wybranych polskich materiałach me-
todycznych do nauki religii257. W dydaktyce homiletyki zaś, jak wskazują 
niektórzy autorzy, środki audiowizualne mogą wspomagać proces przygo-
towania alumnów seminariów duchownych do należytego głoszenia sło-
wa Bożego258.

Henryk Pagiewski, znajdując się pośród prekursorów odnowy kate-
chetycznej i homiletycznej od samego początku swojej działalności, tak 
w teorii katechetycznej, jak i w swojej pracy dydaktycznej, proponował 
włączanie niektórych zagadnień z dydaktyki ogólnej w proces katechetycz-
ny. Ten wkład jest także widoczny w dydaktyce homiletyki, której Pagiew-
ski poświęcił wiele lat życia. Dydaktyka katechezy od czasu aktywnego 
zaangażowania się w nią Pagiewskiego poszerzyła zakres wykorzystania 
nauk pedagogicznych dla celów katechezy. Propozycje odnoszące się do 
dydaktyki homiletyki są nadal aktualne i, jak widać z analizy dokumentów 

253 W. Broński, Stan aktualny wykładów i ćwiczeń z homiletyki…, dz. cyt., s. 31. Zob. J. Vrablec, Rola 
ćwiczeń w dydaktyce homiletycznej, w: W drodze na ambonę, dz. cyt., s. 77-88.

254 Integralne kształcenie kaznodziei, red. W. Broński, Lublin 2006.
255 S. Kulpaczyński, Formy obrazowe i metodyka ich zastosowania w katechezie, w: Katechizacja różny-

mi metodami, red. S. Kulpaczyński, Kraków 1994, s. 185-200; tenże, Katecheza przy pomocy środ-
ków audiowizualnych, w: tamże, s. 201-220; R. Podpora, Pomoce audiowizualne w katechezie, Lublin 
1997; M. Lis, Audiowizualny przekład Biblii. Od translatio do transmediatio, Opole 2002; A. Niwiń-
ski, Środki informatyczne w katechetycznej działalności Kościoła, Kraków 2004; Środki audiowizualne 
w katechezie, red. S. Kulpaczyński, Lublin 2004; zob. P. Mąkosa, Technologia informacyjna w dydak-
tycznym procesie nauczania religii, „Roczniki Teologiczne” 53 (2006), z. 6, s. 113-129.

256 G. Łuszczak, Środki dydaktyczne w katechetycznym procesie nauczania – uczenia się, Kraków 2005.
257 Tamże, s. 24-25.
258 Zob. H. Łysy, Korzystanie ze środków audiowizualnych w wykładach i ćwiczeniach homiletycznych, 

w: Dydaktyka homiletyki. Sympozjum Sekcji Homiletów Polskich, red. J. Twardy, Katowice 2001, 
s. 126-141. W najnowszej polskiej literaturze homiletycznej jak dotychczas nie zostało podjęte za-
gadnienie korzystania ze środków audiowizualnych w kaznodziejstwie.
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Kościoła i naukowej refl eksji w literaturze przedmiotu, podlegają dalszym 
procesom rozwojowym.

* * * 

Na podstawie przedstawionych wyżej treści można skonstatować, iż 
wkład o. Henryka Pagiewskiego w polską posoborową odnowę kateche-
tyczno-homiletyczną dotyczy obu jej zasadniczych wymiarów – teologicz-
nego i antropologicznego. Wkład w odnowę katechetyczno-homiletyczną 
w wymiarze teologicznym wiąże się przede wszystkim z teologią przepo-
wiadania, a w jej ramach z postulowaniem powrotu do Biblii jako głównego 
źródła przepowiadania – a tym samym nadania mu charakteru biblijne-
go – oraz propagowaniem świadectwa jako podstawowej formy głoszenia 
słowa Bożego. Wkład w wymiar antropologiczny odnowy jest natomiast 
widoczny w akcentowaniu wielu aspektów charakteru przepowiadania 
z istotnym rysem personalistycznym. Antropologiczne ukierunkowanie 
głoszenia słowa Bożego znalazło u Pagiewskiego szczególny i nowatorski 
jak na owe czasy wyraz w propozycji ujęcia go w konwencji teorii komuni-
kacji interpersonalnej. Dydaktyczna działalność redemptorysty stanowiła 
dla niego bezpośrednią okazję do włączania osiągnięć dydaktyki w proces 
formacji sług słowa oraz postulowania coraz to nowych i głębszych badań 
oraz działań praktycznych w tym zakresie.

Jednocześnie, analizując powyższych pięć aspektów wkładu Pagiew-
skiego w polską odnowę głoszenia słowa Bożego w świetle współczesnej 
nauki Kościoła oraz katechetyczno-homiletycznej literatury przedmiotu, 
dostrzega się, iż owoce wieloaspektowej działalności redemptorysty niosą 
trwałe wartości. Są one we współczesnej refl eksji naukowej i praktyce pa-
storalnej nadal podejmowane i pogłębiane i mogą być rozumiane jego swe-
go rodzaju postulaty katechetyczne i homiletyczne zmierzające do tego, 
aby katecheza i homilia skuteczniej realizowały zadania wyznaczane przez 
Kościół. 

Wskazanie na Biblię jako podstawowe źródło przepowiadania oraz sto-
sowanie w katechezie zasad dydaktyki biblijnej jest wciąż aktualnym postu-
latem, wybrzmiewającym w dokumentach Kościoła. Postulat ten znajduje 
pogłębienie w ciągłej refl eksji w ramach teologii słowa Bożego, obejmując 
m.in. troskę o dobre biblijne przygotowanie katechetów i homiletów. Ko-
nieczność poznania katechizowanego i adresata głoszonego słowa Bożego, 

kontekstu społeczno-kulturowego jego życia, wychodzenie w przepowia-
danych treściach naprzeciw żywotnym zagadnieniom, które stają przed su-
mieniem współczesnego człowieka, korzystanie z retoryki jako środka do 
owocnego głoszenia słowa Bożego to niektóre z postulatów o. Pagiewskiego 
przypominane w nowych kontekstach teologiczno-eklezjalnych przez naukę 
Kościoła i refl eksję teologiczną współczesnym głosicielom słowa jako wy-
raz troski o antropologiczny wymiar przepowiadania Dobrej Nowiny. Ciągle 
aktualnym i z mocą podkreślanym przez Kościół jest postulat pierwszo-
rzędnej roli świadectwa w proklamacji orędzia zbawienia, ponieważ czło-
wiek XXI wieku bardziej potrzebuje świadków niż nauczycieli (por. EN 41; 
RM 42). Mając na uwadze propozycję o. Pagiewskiego, by przepowiadanie 
ująć w konwencji teorii komunikacji, dostrzega się żywe zainteresowanie 
tym zagadnieniem w literaturze katechetycznej i homiletycznej. Zwraca się 
uwagę m.in. na cechy „komunikacyjne” katechety i homilisty, rolę budowa-
nia więzi ze słuchaczami oraz na aspekty językowe przekazu słowa Bożego 
(teolingwistyka). Z perspektywy obecności nauki religii w środowisku szkol-
nym oraz dobrego przygotowania szafarzy słowa w kontekście wyzwań, ja-
kie stawia im chociażby świat mediów, aktualny walor mają niektóre aspekty 
myśli Pagiewskiego na temat włączania osiągnięć dydaktyki w proces kształ-
cenia i formacji głosicieli słowa Bożego. 

Na podstawie powyższego omówienia wydaje się zasadnym wnio-
sek, iż katechetyczno-homiletyczna działalność o. Henryka Pagiewskiego 
na trwałe wpisała się w posoborową katechetykę i homiletykę w Polsce. 
Działalność ta wskazuje na konieczność podejmowania równoległych ba-
dań nad katechetyczną i homiletyczną aktywnością Kościoła w kontekście 
przemian dokonujących się w człowieku, w świecie i w samym Kościele.
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Kryzys i odnowa przepowiadania słowa 
Boego w ujciu Viktora Schurra CSsR

Przepowiadanie słowa Bożego jest jednym z podstawowych zadań Kościo-
ła. Wynika to z nakazu misyjnego Chrystusa, który po swoim zmartwychwsta-
niu przynagla Jedenastu: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu” (Mk 16, 15). Chrystus chciał, aby Apostołowie poprzez głosze-
nie Dobrej Nowiny prowadzili wszystkich ludzi do zbawienia. Dlatego prze-
powiadanie słowa Bożego jest kontynuacją misji Chrystusa na ziemi, której 
głównym celem było włączenie człowieka w życie Boże (J 14, 23). 

Mimo tak wielkiej roli, jaką odgrywa przepowiadanie słowa Bożego, po-
sługa ta jest ciągle w poszukiwaniu najwłaściwszej drogi swego kościelne-
go oddziaływania. Dużo mówi się o kryzysie kaznodziejstwa, jak też o jego 
odnowie, ponieważ nietrudno zaobserwować w życiu Kościoła rozbież-
ności między jego misją a życiem i myśleniem współczesnego człowieka. 
Uświadomienie sobie tego negatywnego zjawiska stanowi punkt wyjścia 
dla prób odnowy przepowiadania słowa Bożego.

Taką próbę podjął niemiecki redemptorysta Viktor Schurr1, który bada-
jąc przyczyny kryzysu posługi słowa, wskazywał na potrzebę jej treściowej 
odnowy i ukierunkowania przepowiadania na egzystencję człowieka. Stało 
się to koniecznością, gdyż czasy, w jakich żył, ujawniały przede wszystkim 
konsumpcyjny styl życia, sprawiający, że pytania wymagające klarownej 
1 Viktor Schurr (1898–1971) był cenionym profesorem teologii dogmatycznej i pastoralnej. Po stu-

diach na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie był wykładowcą dogmatyki w Wyższym 
Seminarium Duchownym Redemptorystów w Rothenfeld i Gars oraz w Wyższej Szkole Filozoficz-
no-Teologicznej we Freisingu. W 1955 roku został profesorem teologii pastoralnej na Akademii 
Alfonsjańskiej w Rzymie. Był redaktorem czasopisma „Paulus”, współredaktorem „Lebendigen Se-
elsorge”. W 1958 roku założył czasopismo „Theologie der Gegenwart”. Był również członkiem ze-
społu redakcyjnego pisma „Concilium” oraz zespołu opracowującego komentarz do konstytucji 
soborowej Gaudium et spes. W swoich publikacjach z zakresu teologii pastoralnej zajmował się od-
nową kerygmatyczną przepowiadania słowa Bożego, a szczególnie kaznodziejstwem misyjnym. Był 
dyrektorem niemieckiej katolickiej Centrali Akcji Misyjnej (Missionarischen Aktionszentrale).

odpowiedzi „za” lub „przeciw” wierze i Kościołowi w ogóle się nie pojawia-
ły. Natomiast nadmierne zaufanie do nauk technicznych i przyrodniczych 
utrudniało niekiedy przyjęcie prawd wiary, co prowadziło do sekularyzacji 
i rozszerzania się ateizmu2.

Z drugiej strony, Sobór Watykański II dowartościował słowo Boże 
i kerygmatyczną posługę Kościoła. Dokonał on fundamentalnej zmiany 
w sposobie rozumienia natury przepowiadania kościelnego, które musi 
być oparte na Piśmie Świętym i nim się kierować (por. DV 21). Dlate-
go też Schurr w swojej refl eksji podkreślał konieczność powrotu do źró-
deł chrześcijaństwa, jakimi są Biblia i Tradycja, a jednocześnie uważał, że 
obiektywne słowo Boże w nich zawarte należy przekładać na konkretną sy-
tuację życiową człowieka.

1. Kryzys przepowiadania słowa Bożego

Homileci wskazują różne przyczyny kryzysu przepowiadania słowa 
Bożego. Jedni uważają, że należy się ich dopatrywać w języku kazań lub 
w osobie kaznodziei, bądź też w słuchaczu. Inni sądzą, że nieskuteczność 
kazania wynika stąd, iż nie uwzględnia się w przygotowaniu, jak i w samym 
akcie przekazu homiletycznego wyników teorii komunikacji3.

Viktor Schurr natomiast uważał, że główną przyczyną kryzysu prze-
powiadania słowa Bożego jest zmiana struktur, jakie zachodzą w ludzkiej 
rzeczywistości. Podkreśla on, że pierwszym wrogiem słowa Bożego jest i po-
zostaje przywiązanie do grzechu, co sprawia, że powstaje opór względem 
Boga, który chce być obecny w życiu ludzi i nadawać mu kształt. Grzech 
oznacza opór dla przepowiadania, gdyż słowo Boże pada na grunt skalisty 
i porośnięty cierniem (Łk 8, 4-15). W tych słowach Jezusa Schurr dostrzega 
grzechy słuchaczy mające korzenie w podstawowych nastawieniach, spo-
śród których na czoło wysuwa się umiłowanie tego świata, a konsekwen-
cją takiego nastawienia do życia jest konsumpcjonizm. Dobrobyt staje się 
bożkiem, człowiek gromadzi dobra, materializm wydaje się triumfować. 
W nim Schurr dostrzega pseudoreligię, gdyż wielu ludzi uważa, że w ten 
sposób poradzą sobie z pytaniami i problemami egzystencjalnymi. Podsta-
wą uformowania się tego rodzaju przekonań są zdobycze naukowe, rozwój 
techniki, dzięki którym człowiek staje się bardziej samodzielny, dojrzały, 
2 Por. J. Mariański, Kościół w społeczeństwie przemysłowym, Warszawa 1983, s. 205.
3 Por. A. Lewek, Geneza i główne kierunki współczesnego ruchu homiletycznego, „Studia Theologica 

Varsaviensia” 12 (1974), s. 123.
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bogaty i dysponujący pewną przewagą. Podczas gdy w wiekach minionych 
kazania były jedynym źródłem pokarmu duchowego dla większości ludzi, 
dzisiaj ziemię zalewa strumień głosów i obrazów. 

Godna uwagi jest, według Schurra, również świadomość współczes-
nych ludzi, która sprawia, że słuchacze krytycznie podchodzą do przepo-
wiadania, a nawet do samego słowa Bożego spisanego na kartach Pisma 
Świętego. Niektóre dogmaty i Boże przykazania nie są akceptowane. Tyl-
ko pewna część wierzących i praktykujących utożsamia się z nauczaniem 
Kościoła dotyczącym moralności, zwłaszcza etyki małżeńskiej4.

Na kryzys przepowiadania słowa Bożego wpływa również to, że niejed-
nokrotnie trudno przychodzi wiernym znaleźć odpowiedź na ich pytania 
egzystencjalne i konkretną pomoc w potrzebie. Pojawia się zniechęcenie 
względem przepowiadania i wątpliwość co do jego mocy. Jeśli jest akcep-
towane, to jako możliwość zainspirowania słuchaczy do indywidualnej 
refl eksji religijnej. Czasem jest tolerowane jako przestarzała forma chrześ-
cijaństwa, która ani nie przeszkadza, ani nie pomaga, obok której spokojnie 
przepływa strumień życia. Zdarza się, że ktoś może być nawet zafascyno-
wany głoszonym słowem Bożym, ale nic z tego nie wynika, gdyż z kazań 
nie wypływają żadne istotne impulsy. Coraz więcej ludzi odwraca się od 
chrześcijaństwa i albo wybiera prawdę głoszoną gdzie indziej, albo popada 
w nihilizm. Chrześcijański klimat społeczny ustępuje miejsca niechrześci-
jańskiemu, a to, co się dzieje w społeczeństwie (tzw. opinia publiczna), ma 
wielką moc. Negatywne zaś nastawienie środowiska kaznodzieja instynk-
townie odbiera jako opór względem głoszonego przez niego słowa5.

2. Przepowiadanie słowa Bożego uobecnieniem wydarzeń  
 zbawczych

W okresie międzywojennym doszło do dyskusji skoncentrowanej wo-
kół zagadnienia odnowy teologii, postulującej teologię, która służyłaby ży-
ciu chrześcijańskiemu. Domagano się w niej nowej, praktycznej, życiowej 
teologii, która ukazywałaby chrześcijaństwo jako wartość, prowadząc do 
bardziej osobowego spotkania człowieka z Chrystusem. Dyskusja ta wnio-
sła cenne myśli szczególnie dla przepowiadania słowa Bożego6. Zwróciła 
4 Por. V. Schurr, Situation und Aufgabe der Predigt heute, w: Th. Filthaut, J. A. Jungmann, Verkündi-

gung und Glaube, Freiburg i. B. 1958, s. 185.
5 Por. tamże, s. 187.
6 Na kanwie tej dyskusji powstał w latach 30. XX wieku ruch kerygmatyczny. Jego inicjatorem był 

Jungmann, który ukazywał konieczność powiązania teologii z życiem, teologii przemawiającej do 

ona uwagę, iż przepowiadanie jest aktualizacją zbawienia w oparciu o Pis-
mo Święte, w ramach aktualnej rzeczywistości. Podkreślała, iż słowo Boże 
jest dynamiczne, tzn. nie tylko poucza, ale uobecnia i sprawia zbawienie 
mocą działającego w Kościele Ducha Świętego7.

Podkreślał to szczególnie Viktor Schurr, mówiąc, że w przepowiadaniu 
słowa Bożego następuje uobecnienie wydarzeń zbawczych. Dokonuje się 
publiczne i uroczyste orędzie zwiastujące narodziny, śmierć, zmartwych-
wstanie, wywyższenie i paruzję Chrystusa. Uobecniają się one nie tylko 
dlatego, że się o nich mówi, lecz dlatego, że w chwili, w której są głoszone, 
nabierają znaczenia dla słuchaczy. Oznacza to, że wraz z głoszeniem słowa 
Bożego za każdym razem na nowo przychodzi Królestwo Boże jako łaska 
dla tych, którzy przyjmują słowo, i sąd dla tych, którzy tego słowa słuchać 
nie chcą. To uobecnienie poprzez przepowiadanie staje się jeszcze bardziej 
rzeczywiste, ponieważ historyczny i wywyższony Pan dzięki przenikają-
cej wszystko mocy Ducha Świętego sam działa w kazaniu. Chrystus głosi 
Chrystusa (św. Augustyn)8.

W przepowiadaniu, podczas którego ogłaszane są dzieła zbawcze do-
konane przez Jezusa, obecny jest Bóg sprawujący władzę nad historią. Nie 
skupia się ono tylko na tym, by ukazać słuchaczom kompleksowość zba-
wienia, ale przede wszystkim zmierza do odsłonięcia ludzkiego serca i do 
poruszenia go prawdą o obecności Boga w życiu ludzi (1 Kor 14, 25). Naj-
świętszy Bóg zbliża się do zagubionego człowieka. Następuje objawienie 
się Boga, które napełnia człowieka lękiem. Dlatego Schurr uważa, że gło-
szenie słowa Bożego ma „charakter kryzysu”9, ponieważ w świetle Bożej 
obecności człowiek dostrzega swoje egzystencjalne zakłamanie, powraca 
do siebie, znajduje dostęp do rzeczywistości. To sprawia, że każde kazanie 
musi koniecznie zawierać tendencję do zastosowania w praktyce, musi na-
kłaniać do przemiany życiowej – nie poprzez jakąś nieautentyczną retory-
kę, ale ze względu na obecność Boga. Nie jest to fi lozofi czna świadomość 
wszechobecności Absolutu, ale epifania Najświętszego, która następu-
je dzięki głoszeniu wielkich czynów zbawczych Boga dokonanych w Jego 

woli i serca, wzorującej się na biblijnym i patrystycznym sposobie przepowiadania. Były to działa-
nia zmierzajace do odnowy teologii i duszpasterstwa przez powrót do źródeł i tworzenie teologii 
kerygmatycznej. Przyczyniły się do poddania krytycznej analizie języka i struktury teologii oraz te-
ologiczno-duszpasterskiej odnowy w Kościele. Pośrednio ruch ten był zwiastunem i przygotowa-
niem do Soboru Watykańskiego II. Por. J. Szymik, Kerygmatyczny ruch, w: Encyklopedia katolicka, 
t. 8, Lublin 2000, s. 1366.

7 Por. H. Simon, Kazanie biblijne. Teoria przepowiadania Bruno Drehera (1911–1971), Opole 1995, 
s. 33-36.

8 Por. V. Schurr, Christliche Verkündigung über Maria, w: Maria in Glaube und Frömmigkeit. Vorträge 
des Marianischen Kongresses der Diözese Rottenburg in Stuttgart 6-8.07.1954, Stuttgart 1954, s. 161.

9 Tamże, s. 162
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Synu Jezusie Chrystusie. Tam, gdzie objawia się Bóg, coś się dzieje: miło-
sierdzie albo sąd, jeśli człowiek zamyka się na Jego działanie. W ten sposób 
przepowiadanie słowa Bożego staje się antycypacją paruzji Pana10.

3. Struktura przepowiadania słowa Bożego

Bóg chce wybawić człowieka poprzez słowo. Zadaniem kaznodziei jest 
wówczas współurzeczywistniać obecne w przepowiadaniu wydarzenie 
zbawcze. Sługa słowa czyni to wówczas, gdy razem ze słowem Bożym za-
nurza się w sytuacji słuchacza, stara się ją zrozumieć, pozyskuje zaufanie 
ze strony adresata przepowiadania, pokazuje mu, że jego życiowe pytania 
mogą znaleźć odpowiedź tylko w Chrystusie, który zniżył się ku niemu.

Dlatego też Schurr uważał, że istnieje potrzeba większej koncentracji 
kaznodziejów na osobie Zmartwychwstałego Pana, który wzbudza w gło-
sicielach entuzjazm i gorliwość głoszenia słowa. Nowość w świecie techni-
ki, jak i ciągłe zmierzanie ku nowości życia w perspektywie Chrystusowego 
zmartwychwstania prowadzi do nieustannego odnawiania chrześcijańskie-
go rozumienia rzeczywistości i sposobu komunikowania słowa Bożego. 
Nie chodzi tu o dopasowanie się do sytuacji, ale o wewnętrzną dynamikę, 
którą słowo Boże cechuje się w każdym czasie. Przez zmartwychwstanie 
Chrystusa Biblia jest zawsze nowym słowem Bożym, które za każdym ra-
zem na nowo rzuca światło na podstawowe ludzkie sytuacje życiowe11.

Ponadto nadzieję na pokonanie kryzysu przepowiadania Schurr widział 
w jego ukierunkowaniu na proklamację kerygmatu. Chodzi o to, by istotę 
chrześcijaństwa ukazać jako wyjątkową odpowiedź na pytania i problemy 
pojawiające się w danej epoce. Autentyczny kerygmat jest formułowany 
z perspektywy historiozbawczej, czyli jest zakorzeniony w „paschalnym 
centrum”: śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, i jest ukierun-
kowany na czasy ostateczne. Zawiera wezwanie do przyłączenia się do 
wspólnoty wierzących i do apostolatu. Cechuje go także „egzystencjalne 
dzisiaj”, co oznacza, że przepowiadanie słowa Bożego skierowane jest do 
ludzi żyjących w określonej epoce historycznej12. Człowiek jest w stanie 
przyjąć prawdę absolutną tylko wtedy, gdy będzie przekazana w zrozu-
miały dla niego sposób i w postaci odpowiadającej jego czasom. Prawda 

10 Por. tamże, s. 162.
11 Por. tenże, Zwischen Gott und Automaten. Kybernetik und Theologie, „Theologie der Gegenwart” 

1 (1968), s. 8.
12 Por. tenże, Situation und Aufgabe, dz. cyt., s. 190-191.

nie jest relatywna, ale jej perspektywa i siła wyrazu się zmieniają. Zmienia 
się słuchacz i jego sytuacja, w której pojawia się szansa, by prowadzić lu-
dzi do autentycznego chrześcijaństwa, wykorzystując do tego współczes-
ne prądy myślowe z ich antropocentryzmem, optymizmem kulturowym 
i racjonalizmem. Schurr zauważył, że ludzie są zawsze otwarci na życie, 
wspólnotę, relacje osobowe, odczuwają kruchość swej egzystencji i jej za-
grożenia, doświadczają sytuacji granicznych, mają świadomość zbliżania 
się czasów ostatecznych. Są to wartości, w których wyraża się duch czasów 
i które muszą być brane pod uwagę przez kaznodziejów głoszących żywe-
go Chrystusa, nową wspólnotę, wielkie boskie Ty, tajemnicę Boga jako tre-
mendum i fascinosum, znaczenie paruzji. Władcy tego świata przemijają, 
a Chrystus nadchodzi. Na tym polega przepowiadanie: objawione w histo-
rii słowo Boże uczynić wyzwalającym słowem na dane czasy13.

Szukając odpowiedzi na pytanie, jak głosić słowo Boże, by docierało do 
współcześnie żyjących ludzi, niemiecki teolog omawia kilka aspektów, któ-
re powinny znaleźć swoje miejsce w przepowiadaniu słowa Bożego.

Pierwszym z nich jest historiozbawczy aspekt przepowiadania, który 
musi znaleźć swoje miejsce w proklamacji słowa Bożego. Oznacza to, że 
treścią przepowiadania musi być przede wszystkim to, co Bóg mówi w ob-
jawieniu. W jego centrum jest osoba Jezusa Chrystusa i Jego zbawcze mi-
sterium. W ziemskim wymiarze Bóg przez proroków, a zwłaszcza przez 
Jezusa obdarza ludzi zbawieniem. Zbawienie nie jest bezczasowe, lecz jest 
rzeczywistością inkarnacyjną. Dlatego zadaniem kaznodziei jest głoszenie 
radosnego wydarzenia, którego autorem jest sam Bóg. Przepowiadanie nie 
tylko przynosi wieść o Chrystusie, ale On sam i wielkie dzieła Boże uobec-
niają się dzięki głoszeniu słowa Bożego. On sam jest Tym, który mówi14.

Jak słusznie zauważa Schurr, kazanie nie mówi w pierwszym rzędzie 
o ideach fi lozofi cznych, psychologicznych czy etycznych, ale o wydarze-
niach historycznych, które mają dla ludzi istotne znaczenie. Są to decy-
dujące wydarzenia, w których Bóg poprzez proroków, a w szczególności 
przez Chrystusa objawił się i dokonał dzieła zbawienia15.

Przepowiadanie musi być również egzystencjalne, tzn. musi dotykać 
fundamentów ludzkiego życia i prowadzić w ten sposób do autentyczne-
go nawrócenia.

13 Tamże, s. 203.
14 Por. tenże, Zu den Strukturlinien der heutigen Predigt, „Dienst am Wort” 1 (1966), s. 79.
15 Por. tenże, Seelsorge in einer neuen Welt. Eine Pastoral der Umwelt und des Laientums, Salzburg 1957 

s. 353.
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Przepowiadanie kerygmatu nie może się ograniczyć tylko do czysto rze-
czowych wypowiedzi, pouczających słuchaczy, lecz powinno być bardziej 
osobiste, egzystencjalne, wzywające do podjęcia ważnych decyzji życiowych. 
Aby ten postulat mógł być zrealizowany, sam kaznodzieja nie może być 
człowiekiem poddanym jakimś ideologiom, lecz zafascynowanym słowem 
Bożym, jego osobistym świadkiem. Gdy kaznodzieja z osobistym przeko-
naniem głosi słowo Boże, powstaje atmosfera, która ogarnia i wciąga słu-
chacza. Słuchacz czuje się poruszony nie dlatego, że mówca używa tanich 
retorycznych i psychologicznych środków, lecz dlatego, że jest zjednoczony 
z Bogiem. To poruszenie słuchaczy może wywołać Boża miłość albo świa-
domość oddalenia od tego, co Bóg mówi. Miłość Boża jest podstawowym 
motywem wewnętrznej przemiany człowieka. Jednocześnie Schurr zauwa-
ża, że to, co egzystencjalne, dotyka zawsze konkretnej osoby. Gdy kaznodziei 
uda się dotrzeć do konkretnego człowieka tak, aby poczuł się on wezwany 
do udzielenia Bogu osobistej odpowiedzi na Jego słowo, może rozpocząć się 
w słuchaczu proces wiodący do wewnętrznego uzdrowienia16. 

Przepowiadanie słowa Bożego musi mieć również charakter eklezjal-
ny. Słowo Boże pochodzi od wspólnoty, jaką jest Trójca Święta i Kościół, 
i dlatego też jest skierowane do wspólnoty (1 J 1, 3). Słowo Boże nie zo-
stało powierzone jednostce, ale Kościołowi, aby je strzegł i głosił. Dlate-
go cały Kościół głosi słowo Boże, nie tylko usta (kaznodzieja), ale całe ciało 
(Kościół). Słowo Boże, które pochodzi od Kościoła, ku niemu jest skiero-
wane. Kościół buduje Kościół, ponieważ słowo Boże ma moc jednoczącą 
Kościół17. Dlatego Schurr podkreśla, że zbawienie przychodzi ze wspólno-
ty w Chrystusie i ku niej się zwraca. Jego istotą jest miłość. Zbawienie to 
inni! Zbawienie jest komunikowane światu i ludziom przez urzeczywist-
nianie się Kościoła, czyli poprzez napełnianie środowiska życia człowieka 
duchem chrześcijaństwa. Służy temu przepowiadanie, które ma wymiar 
zbawczospołeczny. Dlatego w kazaniach grzech jest ukazywany nie tylko 
jako prywatna sprawa między człowiekiem a Bogiem. Grzech to publicz-
na siła, która nadaje kształt współczesnemu światu, więzi ludzi i skłania do 
popełniania kolejnych grzechów. Grzech nie pozostaje w sercu człowieka, 
ale wpływa na całe życia, odbierając ludziom siłę do czynienia dobra i two-
rząc amoralne obyczaje. Pod wpływem takiego środowiska człowiek jest 
bardziej skłonny do popełniania zła18.

16 Por. tenże, Zu den Strukturlinien, dz. cyt., s. 80.
17 Tamże, s. 81
18 Por. tenże, Seelsorge in einer neuen Welt, dz. cyt., s. 354.

Ważnym aspektem przepowiadania jest jego charakter eschatologicz-
ny. Chrześcijanin to ktoś, kto wyczekuje przyjścia Pana. Horyzontem 
przepowiadania nie jest tylko rozjaśnienie ludzkiej egzystencji, lecz obiet-
nica, którą Bóg spełni w czasach eschatologicznych. W świetle ponowne-
go przyjścia Chrystusa na ziemię ostateczne rzeczy człowieka: śmierć, sąd, 
niebo albo piekło uzyskują swoje właściwe miejsce i znaczenie dla dzieła 
zbawienia. Są one w pewnym sensie zapowiedzią paruzji. Gdy ona nastąpi, 
dokona się zmartwychwstanie ciał, ludu Bożego i całego kosmosu. W tym 
kontekście można np. mówić o niedzieli jako o przygotowaniu na wielki 
„dzień Pański”, gdyż podczas liturgii Eucharystii Chrystus przekazuje Ojcu 
tych, których umiłował, pozwala ludziom zwyciężyć świat oraz wprowa-
dza do „radości Pana”19.

Jednocześnie Schurr uzmysławia kaznodziei, że należy pamiętać, iż po-
wtórne przyjście Chrystusa nie jest tylko jakimś odległym wydarzeniem. 
To, co ostateczne, rozstrzyga się bowiem pośród doczesności i realizuje się 
w wyborach dokonywanych między dobrem a złem. Mówi o tym Ewange-
lia, gdy wskazuje, że obecnie odbywa się sąd nad światem (J 12, 31). Wyni-
ka to z tego, że siła słowa Bożego okazuje swoją skuteczność dzisiaj20.

Wreszcie przepowiadanie powinno mieć charakter indukcyjny. Punkt 
zaczepienia kaznodzieja znajduje tam, gdzie słuchacze żyją wiarą, nadzie-
ją i miłością, gdzie borykają się ze swoimi problemami i potrzebami; pro-
wadzi ich zaś ku misterium zbawienia. Taką metodę Schurr dostrzega 
w Ewangelii, np. J 3; J 4; J 6; J 7, 37n. Podkreśla on, że ewangeliści spisa-
li swoje przekazy w języku ówczesnych prostych ludzi – koiné. Mieli przy 
tym na względzie sytuację swoich słuchaczy. Modelem uzasadniającym ta-
kie postępowanie jest wcielenie: Logos przyjął ludzkie ciało i naszą kondy-
cję, aby wychodząc od naszej sytuacji – „od wewnątrz”, dokonać naszego 
odkupienia. W ten sposób sam Bóg pokazał nam, „jak to się robi”. Dlatego 
zadaniem kaznodziei jest dać słuchaczom do zrozumienia, iż rozumie ich 
sytuację, a religia chrześcijańska nie jest ucieczką od rzeczywistości. W ten 
sposób przepowiadanie powinno uwzględniać następujące etapy: zanurze-
nie się w codzienne życie słuchaczy, oderwanie się od spraw codziennych 
poprzez głębsze pytanie o sens rzeczywistości, ukierunkowanie na trans-
cendencję, która czyni ludzką egzystencję prawdziwą, bogatą i wolną, wy-
darzeniem, które czerpie z bojaźni Bożej, a przede wszystkim z miłości21. 

19 Tamże, s. 356.
20 Por. tenże, Zu den Strukturlinien, dz. cyt., s. 83.
21 Por. tamże, s. 83-84.
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Schurr uważa, że kazanie nie zawsze musi być uformowane zgodnie 
ze wszystkimi wskazanymi przez niego aspektami. Każdy głosiciel słowa 
Bożego musi odczytać, co w danym momencie odpowiada wyzwaniom 
płynącym z ludzkiej rzeczywistości. Tego rodzaju kształt przepowiadania 
gwarantuje, że kaznodzieja dotrze ze słowem Bożym zarówno do wiernych 
praktykujących, jak i do tych, którzy dystansują się od Kościoła. Człowiek 
może zdobyć zaufanie względem chrześcijaństwa i równocześnie przeko-
nać się, że pośród świata nie znajdzie odpowiedzi na najważniejsze ludzkie 
pytania. Najpierw są to niezmienne fakty: śmierć, cierpienie, wysiłek, po-
czucie winy, zawodność rzeczy doczesnych, poczucie bezradności wobec 
mocy dominujących w świecie. Przed tego rodzaju sytuacjami graniczny-
mi człowiek może uciekać w gorączkę działania albo w zwątpienie; może 
też próbować stawić im czoła. Przy tym wszystkim jest człowiekiem – by-
tem obdarzonym szczególnego rodzaju godnością w świecie. Jeśli zda so-
bie sprawę z obecności wszystkich tych rzeczywistości w jego osobistym 
życiu, dostrzeże odniesienie swojej egzystencji do Boga. W Nim odnaleźć 
może to, czego pragnie najbardziej i nigdy nie chce utracić: schronienie, 
bezpieczne oparcie, trwanie na wieczność, wielkie Ty22.

Przepowiadanie słowa Bożego, powinno prowadzić do spotkania czło-
wieka z Bogiem. W nim jest to pragnienie spotkania Tego, który daje 
poczucie szczęścia i bezpieczeństwa. Jest to pragnienie, które człowiek nie-
ustannie w sobie nosi. Dlatego też wydaje się, że propozycja Viktora Schur-
ra odnowy przepowiadania słowa Bożego jest zawsze aktualna. Przede 
wszystkim uświadamia nam ona, że poprzez proklamację słowa Bożego 
przychodzi sam Bóg jako ten, który jest obecny w życiu człowieka. Wska-
zuje ona również, jak wielka jest moc Biblii, która jest zawsze nowym sło-
wem Bożym, ponieważ za każdym razem rzuca ono na nowo światło na 
podstawowe ludzkie sytuacje życiowe, bez względu na to, w jakim czasie 
jest głoszone. Jednocześnie Schurr, szukając nowych form przepowiada-
nia, zachęca głosicieli słowa do ciągłego badania znaków czasu i wyjaś-
niania życia człowieka w świetle słowa Bożego, ponieważ to ono daje 
w każdym czasie odpowiedź na pytania odnoszące się do sensu życia dzi-
siejszego i przyszłego człowieka.

22 Por. tenże, Seelsorge in einer neuen Welt, dz. cyt., s. 352.
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Pawłowa troska o Kociół jako jedno 
ciało Chrystusa

… żyjąc prawdziwie w miłości. sprawmy, 
by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową – ku Chrystusowi.

Z Niego całe Ciało – zespalane i utrzymywane w łączności
 dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków 

stosownie do jego miary – przyczynia sobie wzrostu 
dla budowania siebie w miłości.

Ef 4, 15-16

1. Św. Paweł i Kościół Boży

1.1. Członek i „budowniczy” ciała Chrystusa
Paweł z Tarsu, odkąd stał się chrześcijaninem, wie, że Kościół jest Boga, 

jest Jego rodziną w świecie ludzi1. Niegdyś faryzeusz, następnie apostoł Je-
zusa Chrystusa, ma osobowość odznaczającą się nieporównywalną pasją 
dla spraw Boga i dla Jego wizji świata, określonej najpierw w Prawie Moj-
żesza i potem w Prawie Ducha. Ze względu na budowanie „ciała” – Kościo-
ła Chrystusa – jest on wybrany i wysłany na cały ówczesny świat. Dobrze 
znane zdanie, którym Jezus uspokaja Ananiasza w widzeniu dotyczącym 
Szawła, faryzeusza szczególnie niebezpiecznego dla pierwszych naśladow-
ców Mesjasza, a stającego się właśnie chrześcijaninem, mówi rzeczywiście: 
„wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do 

1 W tych terminach wyraża to Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 759. Papież Benedykt XVI nie-
ustannie powraca do motywu Kościoła jako „rodziny Boga na ziemi” w swoim nauczaniu. Zob. 
N. Filippi, Annunciare la verità e testimoniare la carità. La chiesa „famiglia di Dio” nel magistero 
di Benedetto XVI, Siena 2008.
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pogan i królów, i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał 
wycierpieć dla mego imienia” (Dz 9, 15-16). 

Paweł będzie więc „naczyniem”, narzędziem wybranym, którego za-
daniem będzie „zanieść imię” Jezusa narodom i religiom ówczesnej eku-
meny, aby budować dom (oikodomein) Boga na ziemi, utożsamiający się 
z Kościołem uczniów Jezusa. Budowanie tego „ciała Chrystusa” będzie 
także probierzem i kluczem do rozeznania prawdziwości „duchów” poje-
dynczych uczniów, którzy otrzymali różne charyzmaty mające ubogacać 
nie tyle indywidualne osoby, ile raczej cały organizm w jego różnorodnych 
działaniach. Podobnie wszelka Pawłowa zachęta moralna będzie prowa-
dzić w tym właśnie kierunku: ponad wszystkim w „organizmie” Kościo-
ła musi być agape, dar największy, miłość, która wszystko łączy i wszystko 
harmonizuje, bo „nie szuka swego” (1 Kor 13, 5)2.

1.2. Założyciel?
Nie brakowało w przeszłości i nadal pojawiają się uporczywe hipotezy, 

wedle których ten właśnie były faryzeusz stworzył chrześcijaństwo, a Jezusa 
– pobożnego Żyda o skromniejszych zamiarach – wprost uczynił Bogiem3. 
Istotnie, Paweł z Tarsu już w swoich czasach brany był za domniemanego 
przywódcę „sekty nazarejczyków”, która „szerzy zarazę i wzbudza niepo-
koje wśród wszystkich Żydów na świecie” (Dz 24, 5). 

Jest wręcz przeciwnie. Apostoł Narodów adresuje swoje listy w sposób 
niepozostawiający wątpliwości: pisze „do świętych kościoła Bożego”. I cho-
ciaż dla wielu wspólnot stał się okazją do ich powstania, to przecież wie on 
z całą pewnością, czyja jest ta nowa eschatologiczna wspólnota, zainaugu-
rowana przez Mesjasza ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Są to świę-
ci Boga! Stosowane tu pojęcie świętości nie jest tym, którym posługujemy 
się zazwyczaj, rozumianym spontanicznie jako wyjątkowa doskonałość 
moralna. Słowo to raczej wyraża pojęcie pierwotnie biblijne. Być świętym 
w sensie biblijnym to znaczy być złączonym z Bogiem, na trwałe „przenie-
sionym w strefę” Jego „niedostępnej światłości”. Chodzi tu o świętość jako 
bezpośrednią przynależność4 do Boga, który jedynie jest Święty i „nie ma 
innego” (Pwt 4, 35.39; Iz 45, 5-6).
2 Por. także 1 Kor 10,24: „Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego”.
3 Wśród ostatnich reprezentantów tego kierunku szczególnie sławny jest Gerd Lüdemann, autor książ-

ki Paul: The Founder of Christianity, Amherst 2002.
4 Nowe prądy o charakterze religijnym, krytycznie nastawione do wymiaru instytucjonalnego Koś-

cioła, proponują możliwość bycia wierzącymi z wykluczeniem przynależności (believing without 
belonging). Takie podejście ma cechy pokrewieństwa z New Age, dla którego podmiotowość ludz-
ka staje się indywidualnym „centrum wszechświata”, podczas gdy więź „korporatywna” z innymi 
podmiotami staje się całkowicie drugorzędna, a nawet nieistotna. Pisze o tym, w kontekście brytyj-
skim, G. Davie, Religion in Britain since 1945: Believing without Belonging, Oxford 1994.

2. Tajemnica Kościoła – „święci Boga”

Świętość więc, lecz rozumiana jako przynależność, połączona czasem tak-
że z pojęciem wyłączenia (typowym dla uświęcenia kultycznego) z tego, co 
podlega powszechnemu używaniu do spraw codziennych. A więc, kultycznie, 
by reprezentować sacrum, trzeba było być wyłączonym z profanum. W odnie-
sieniu do osób ludzkich sakralność tego typu mówiła po prostu, że nie należą 
one więcej do życia poprzednio prowadzonego, poza Bogiem, bez Boga, a na-
wet przeciw Niemu. W tym sensie, nawet jeśli sytuacja moralna adresatów nie 
jest klarowna, Paweł nie waha się nadal nazywać ich właśnie w ten sposób: „do 
Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, do uświęconych w Chrystusie Jezusie”, 
nazwanych świętymi „wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzy-
wają imienia Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana” (1 Kor 1, 2).

Pierwszym wymiarem, podstawowym dla Kościoła rozumianego jako ciało, 
jest więc określenie świętości jako przynależności do Boga, co czyni wiernych 
członkami Jego rodziny: „A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale 
jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga” (Ef 2, 19). U pod-
staw tego wszystkiego stoi źródłowa, życiodajna miłość Ojca5. Kościół jest Jego 
dziełem, żywym, ponieważ kochanym przezeń miłością godną Boga, miłością 
nieomylną i nieodwołalną6. Mając zamiar odwiedzić Rzymian, Paweł będzie 
pisał w incipicie swego wielkiego listu: „do wszystkich tych, który znajdują się 
w Rzymie, umiłowanych przez Boga, zwanych świętymi: Łaska wam i pokój 
od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!” (Rz 1, 7).

To pozdrowienie wyraża jednoznacznie następstwo przyczynowe: mi-
łowani i – dlatego – uznani za świętych. To miłość Ojca dokonała tego 
przeniesienia przynależności, stwarzając w sobie, w swoim sercu, środowi-
sko życia nowego, odkupionego na zawsze w Chrystusie Jezusie. Nie dziwi 
więc, że ta rzeczywistość wyzwala w Apostole nieustanne dziękczynienie, 
skierowane do Ojca, „który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych 
w światłości” (Kol 1, 12). Jest to wysokiej klasy synteza teologiczna i zara-
zem eklezjologiczna, stająca się radosną eucharystią. Ostatnia księga Biblii 
chrześcijańskiej, Apokalipsa św. Jana, przedstawi tę rzeczywistość jako wi-
5 Powszechnie znane są inne Pawłowe wyrażenia o niespotykanej głębi: „z Niego [Ojca], przez Nie-

go i dla Niego jest wszystko” (Rz 11, 36). To pochodzenie wszystkich rzeczy od Boga określane jest 
jako patría (ojcostwo). To właśnie od Ojca bierze swój początek „wszelkie ojcostwo na niebie i na 
ziemi” (Ef 3, 15).

6 Benedykt XVI podczas jednej ze swoich audiencji generalnych poświeconych postaci Apostoła 
Narodów tak to komentuje: „Istotne jest spostrzeżenie, że niemal zawsze słowu «Kościół» towarzy-
szy określenie «Boży»: nie jest to stowarzyszenie ludzkie, zrodzone ze wspólnych idei czy interesów, 
lecz powołał je Bóg. On zwołał go, i dlatego jest jeden we wszystkich swych przejawach. Jedność 
Boga tworzy jedność Kościoła we wszystkich miejscach, w których się on znajduje”; środowa au-
diencja generalna, 15 października 2008.
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zję miasta jaśniejącego chwałą, zstępującego z góry, aby stać się mieszka-
niem Emmauela, „Boga-z-nami” (por. Ap 21–22). 

2.1. To ciało ma Głowę
Św. Paweł nie przestanie nigdy wznosić ciągle nowych śpiewów po-

chwalnych, opiewających dzieła miłości Ojca, który w końcu pojednał 
swoje dzieci ze sobą i obdarował je darem szczególnie bogatej zażyłości ze 
sobą. List do Kolosan, pełen niewątpliwie autentycznego ducha św. Pawła, 
obwieszcza: „On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do kró-
lestwa swego umiłowanego Syna” (Kol 1, 13). Miłość Ojca jest „źródłem” 
Ciała Chrystusa – Kościoła, a samo królestwo jego miłości, utożsamione 
z Osobą Jezusa, Syna, jest przestrzenią, w której to ciało może rozrastać się 
w każdym kierunku i pozyskać wszelkie przejawy życia i kultury ludzkiej. 

Na jakiej podstawie? Paweł, w tym samym hymnie Listu do Kolosan, 
oświadcza: „W Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, 
i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, 
czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zosta-
ło stworzone” (Kol 1, 16). Cała rzeczywistość, a więc nie tylko Kościół, ist-
nieje, ponieważ jest stworzona „w Nim” i właśnie od Niego czerpie wszelką 
energię i dynamizm życia.

List adresowany do Efezjan wyraża relację Chrystusa do Kościoła w ter-
minach: Głowa – Ciało. Ojciec, istotnie, postawił Jezusa „ponad wszyst-
kim” i uczynił Go „Głową Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, 
który napełnia wszystko wszelkimi sposobami” (Ef 1, 23). Trudno o więk-
szą głębię i prostotę zarazem: jesteśmy – jako ciało Chrystusowe – peł-
nią Bożą w historii, promieniującą jako „niezniszczalna siła życia”, według 
określenia kogoś bliskiego kręgom św. Pawła (Hbr 7, 16).

2.2. To ciało ma Duszę
Św. Paweł kładzie wszystkie te rozważania pod wspólny mianownik, te-

ologicznie ogromnie skondensowany: „Chrystus w was” (por. Gal 4, 19). 
Objawia się to w nowości życia, która jest określona przez dar Ducha, za-
datek przyszłej chwały i ostatecznego odkupienia. Ten Duch, w ścisłej rela-
cji do Chrystusa, jest „czynnikiem” żywotności własnej Boga, mieszkającej 
w ludzkiej kruchości: „Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało 
[człowiek zbuntowany, bez relacji do Boga] podlega śmierci ze względu na 
[skutki] grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia” 
(Rz 8, 10). Obecność Ducha jest decydująca dla osób ludzkich, przekształ-

conych w mieszkanie Boga: „ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, 
który w was jest, a którego macie od Boga”. Konsekwencja jest radykalna: 
„już nie należycie do samych siebie” (1 Kor 6, 19).

W całej historii swojego apostołowania Paweł będzie stale odwoływał się 
do tej boskiej Duszy Kościoła, która przenika głębokości Boga i człowieka, 
przekazując miłość (por. Kol 1, 8) i rozlewając ją w sercach (Rz 5, 5). Wspól-
nota uczniów Jezusa jest jakby „zanurzona” w Duchu, aby wyrazić swoją 
głęboką tożsamość i boskie posłanie bycia jednością wszystkich, jednością 
rodziny ludzkiej w Chrystusie. Dzięki tej wizji Paweł nie zmęczy się nigdy 
wobec niezliczonych przeszkód, niezrozumienia, prześladowań i gróźb. Wie, 
że tego nowego spajającego ruchu, „lepiszcza”, które kształtuje nową ludz-
kość, nie da się już zatrzymać, a on, Paweł, jest jego sługą! Będzie ogłaszał 
z przekonaniem: „Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzcze-
ni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, 
czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem” (1 Kor 12, 13). 
W ten sposób Kościół, Ciało Chrystusa, będzie można opisać jako „jedno 
ciało i jeden duch”, wezwany do „jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie”, 
nadziei przynależenia do „Jednego Boga i Ojca wszystkich, który [jest i dzia-
ła] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich” (Ef 4, 4-6). 

2.3. To ciało jest domem
Biorąc pod uwagę te wszystkie płaszczyzny, Paweł nie może określić 

Kościoła inaczej jak tylko: „dom Boży” (1 Tm 3, 15). To jest rzeczywistość 
naprawdę pierwotna: Kościół jest wspólnotą, w której żyje się w ciepłych re-
lacjach międzyosobowych, o charakterze naprawdę rodzinnym. Wielkość 
Kościoła i wielkość powołania chrześcijańskiego polega na byciu świątynią 
Boga w świecie, miejscem, gdzie Bóg mieszka rzeczywiście, i jednocześnie 
na byciu wspólnotą, rodziną i domem Boga-Miłości. Jako rodzina i dom 
Boga, Kościół nie ma nic innego do „zrobienia”, jak tylko uobecniać w świe-
cie miłosierną miłość Ojca i w ten sposób być miejscem i widzialnym zna-
kiem Jego aktywnego ojcostwa pośród ludzi. 

3. Pawłowa „udręka” – troska o ciało Chrystusa (2 Kor 11, 28)

3.1. Paweł „rodzi” Kościół
Jak Apostoł Narodów przeżywa tę żywą rzeczywistość Kościoła-Ciała 

Chrystusa, w którą także on włączony jest jako brat, ale i jako szczególny 
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protagonista? Ze względu na zleconą mu misję czuje się on uczestnikiem 
rzeczywistego „rodzenia” chrześcijan do wiary. Paweł czyni to poprzez 
głoszenie słowa, któremu towarzyszy twarda praca fi zyczna, dla ocalenia 
absolutnej czystości Ewangelii jako bezinteresownego daru Boga7. Poru-
szające do głębi, autobiografi czne słowa Listu do Galatów malują przed 
nami portret „rodzica”, który wiele razy będzie czuł się zmuszony, by „ro-
dzić ponownie” wspólnotę zbłąkaną w pokusie samousprawiedliwienia 
przez własne dzieła, nie zaś przez łaskę Chrystusowego krzyża. Apostoł 
niecierpliwie przypomina Galatom niemal cudowną epifanię postawy ab-
solutnej darmowości Boga wobec nich, wyzwalającą i przekształcającą ich 
istnienie w szczęście daru: „Wiecie przecież, jak pierwszy raz głosiłem wam 
Ewangelię zatrzymany chorobą i jak mimo próby, na jaką moje niedomaga-
nie cielesne was wystawiło, nie wzgardziliście mną ani nie odtrąciliście, ale 
mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak samego Chrystusa Jezusa. Gdzież 
się więc podziało to, co nazywaliście waszym szczęściem? Bo mogę wy-
dać wam świadectwo: gdyby to było możliwe, bylibyście sobie oczy wydarli 
i dali je mnie. (…) Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chry-
stus w was się ukształtuje” (Gal 4, 12-19). 

Ta osobista relacja Pawła z Kościołem-Ciałem Chrystusa zasługuje na 
wyjątkową uwagę: Paweł nie tylko ma strzec Kościoła jako nieskazitelnej 
Oblubienicy, by przyprowadzić ją do boskiego Oblubieńca Jezusa (tematy-
ka Listu do Efezjan), ale musi ją jakoś „rodzić”, albo „odradzać”, kiedy ona 
traci swoje piękno. Relacja ze wspólnotą jest tak bardzo wewnętrzna i in-
tensywna, że – jeśli coś idzie źle – w Pawle pojawia się natychmiast ból, 
dający się porównać do bólów rodzenia… Opisując swoją osobistą relację 
z Chrystusem, Apostoł oświadcza, że jego pierwsza komunia z Panem to 
koinon ía Jego cierpień, w których żywo uczestniczy (Flp 3, 10). W odniesie-
niu do Ciała Jezusa, do Kościoła, Paweł doświadcza podobnego, niewytłu-
maczalnego bólu, który jednak przyjmuje z ojcowską delikatnością, mając 
nadzieję uzyskać w ten sposób upragniony owoc: Chrystusa „ukształtowa-
nego” w nich! Jest to tajemnica bycia apostołem Jezusa: wspólnota zosta-

7 Przyjaciel i towarzysz Pawłowych apostolskich podróży, św. Łukasz, podejmie własną próbę opisa-
nia całej egzystencji Pawła w odniesieniu do jedynego paradygmatu, jaki w ogóle jest możliwy – tego 
Chrystusowego. Cytując logion agraphon Jezusa (Dz 20, 35), Łukasz powie, że Paweł w całym swoim 
apostolskim trudzie nie starał się czynić nic innego, jak tylko realizować błogosławieństwo „więk-
szej szczęśliwości”, płynącej z dawania, aby wspierać „słabych”, to jest wszystkich potrzebujących na-
oczności rzeczywistej miłości Ojca, objawionej w Chrystusie. Należało zawsze dawać w pierwszej 
mierze „słowo łaski”, lecz w sposób wiarygodny. Łukaszowy Paweł objawia tę wiarygodność przez 
absolutną gwarancję darmowości. Tylko udowadniając to „na własnej skórze”, Apostoł mógł bez że-
nady ogłaszać zbawienie dane wszystkim gratis do tego stopnia, iż darmowość daru utożsamia się 
z manifestacją boskości na ziemi.

je zrodzona poprzez każde cierpienie, jakie może się pojawić w procesie jej 
powstawania… 

3.2. „Matka” we wspólnocie
W powyżej przytoczonych słowach do ojcostwa „męskiego”, dołączył 

również „żeński” wymiar rodzenia. Paweł rzeczywiście lubi takie analogie, 
dlatego dodaje jeszcze jeden cenny element w swej korespondencji do Te-
saloniczan8. Relacja ze wspólnotą ma rzeczywiście strukturę podobną do 
życia rodziny (Kościół – dom). Apostoł nie waha się powiedzieć: „stali-
śmy się pośród was jak małe dzieci. I jak matka, która tuli swe niemowlę-
ta, byliśmy tak pełni życzliwości dla was, że chcieliśmy wam dać nie tylko 
Ewangelię Bożą, ale nawet nasze życie – tak bardzo staliście się nam dro-
dzy” (1 Tes 2, 7-8). Misjonarze są wprawdzie wysłannikami Chrystusa, ale 
nie jako urzędnicy czy zimni wykonawcy Jego nakazów. Oni jako pierwsi 
powierzają się Ewangelii, oddają jej swoje dusze i ciała i, w konsekwencji, 
wchodzą z innymi wiernymi w relacje intensywnego współudziału, także 
afektywnego. W ten sposób „Ciało Jezusa” na ziemi jest żywe, ponieważ 
karmi je miłość czynna i zarazem uczuciowa jego członków, której miara 
nie jest tylko jakąś, nawet szczytną, ofi arą, ale jest darowaniem samego ży-
cia! Tu jest korzeń i zarazem owoc miłości miłosiernej, tej, która płynie ze 
„szczerego serca” (por. także Rz 12, 10).

3.3. Zwyczajne „dziecko”?
Zauważyliśmy wyrażenie „jak małe dzieci” w 1 Tes 2, 8. Fragment ten 

jest bardzo złożony z punktu widzenia krytyki tekstu. Można by przypisać 
postawie misjonarza nie tylko naturalną troskę macierzyńską wobec dzie-
ci, ale także pokorę moralną, typową dla wiary dojrzałej, która potrafi  zająć 
ewangeliczną postawę wobec konkretnych sytuacji życiowych, symbolizo-
waną przez niewinność dziecka. Jeśli wybór zastosowanego tutaj wariantu 
(staliśmy się jak małe dzieci) jest słuszny, bo to jest właśnie lectio diffi  cilior, to 
chodziłoby o ten jedyny raz, kiedy Paweł zastosuje określenie „małe dziec-
ko” do siebie i do swoich współpracowników, mając na myśli styl ich po-
sługiwania, a może nawet ewangeliczną wartość równości z inni wiernymi 
(„pośród was”). W tym sensie „stać się dziećmi” w sprawowaniu prawo-
witej władzy (autorytetu) miałoby odcień szczególnej delikatności w peł-

8 Także tutaj znajdujemy biblijny motyw sapiencjalny ojcostwa, które trudzi się i wychowuje: „Sami je-
steście świadkami i Bóg także, jak zachowywaliśmy się święcie, sprawiedliwie i nienagannie pośród 
was wierzących. Wiecie: tak każdego z was zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, jak ojciec swe dzieci, abyście 
postępowali w sposób godny Boga, który was wzywa do swego królestwa i chwały” (1 Tes 2, 10-12).
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nieniu posługi słowa i w spełnianiu apostolskiej władzy. Apostołowie jako 
„dzieci” byliby tymi, który skrupulatnie pielęgnują świadomość koniecz-
ności przekazywania tylko czystej Ewangelii, wykluczając jakąkolwiek ko-
rzyść albo osobisty prestiż. Tu ponownie potwierdza się analogia „rodziny” 
w odniesieniu do Kościoła-Ciała-Domu Boga, gdzie relacje miłości wielo-
kształtnej i wzajemnej są szczególnie żywe i decydujące o wszystkim. 

4. Paweł – kompetentny sługa Ciała Chrystusa

4.1. „Rekonstruktor” więzi międzykościelnej
W całym swoim życiu Paweł musiał wiele wycierpieć. Istotnie, jego 

wierność poleceniu „pójdziesz do pogan” (por. Dz 20, 17) przyniosła ze 
sobą również ogrom trudności natury relacyjnej. Będąc już chrześcija-
ninem, musiał wycofać się w ciszę Arabii z powodu lęku i nieufności ze 
strony wspólnoty w Damaszku. Jego eks-współwyznawcy złożyli ślub gło-
dowania, póki go nie zabiją. Spadły na niego prześladowania ze strony po-
gan, z których ręki poniesie ostatecznie śmierć przez ścięcie mieczem, 
z wyroku władzy cesarskiej.

Ten człowiek trzech kultur, wytrawny głosiciel i niezmordowany świa-
dek chrystofanii spod Damaszku, która zmieniła jego życie i doprowadziła 
do uznania wszystkiego za „śmieci” w obliczu wzniosłości poznania Chry-
stusa, aby „być w Nim” i aby „poznać Jego: zarówno moc Jego zmartwych-
wstania, jak i udziału w Jego cierpieniach” (Flp 3, 9-10), uważał za cierń, 
oścień w swoim boku, tę bolesną drogę kształtowania się – przez ekono-
mię krzyża – ludu nowego i ostatecznego Przymierza. Paweł natarczywie 
prosił o uwolnienie go od sławetnego stimulus carnis, od tego ludzkiego 
wymiaru słabości i przekory, które hamują nadejście królestwa Miłości. 
W odpowiedzi otrzymał lapidarne stwierdzenie: „wystarczy ci mojej łaski” 
(Kor 12, 9). 

Od tej pory cierpienie miało stać się podstawą, na której – kochając – 
trzeba było podejmować różne dialogi ewangelizacyjne. Zobaczyliśmy już 
jeden element: cierpienie spowodowane wpływami judaizmu, które zagra-
żały Ewangelii łaski i przynoszonej przez nią wolności od Prawa. Cierpie-
nie pojawiało się także z przyczyn bardziej banalnych, jak na przykład owej 
rzekomej „obrazy”, którą miał spowodować jego upór, kiedy nie pozwolił 
łożyć na swoje utrzymanie wspólnocie korynckiej. 

Kilka lat po wyjeździe z Koryntu i po pewnych zatargach ze wspólno-
tą, nierozwiązanych jeszcze całkowicie, Paweł ironizuje: „O ile otrzymali-
ście mniej niż pozostałe Kościoły? Chyba tylko o tyle, że nie byłem wam 
ciężarem. Wybaczcie mi tę krzywdę! Oto (…) zamierzam do was przybyć, 
a nie będę was obciążał. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was sa-
mych. Nie dzieci rodzicom winny gromadzić majętności, lecz rodzice dzie-
ciom. Ja zaś bardzo chętnie poniosę wydatki i nawet siebie samego wydam 
za dusze wasze. Czyż więc, coraz bardziej was miłując, sam mniej będę mi-
łowany?” (2 Kor 12, 13-15). Słowa nasycone intensywną logiką rodzinną, 
którą już znamy. Nie chodzi o nic innego jak tylko o to, aby na nowo ujaw-
nić przed oczyma „synów”, zrodzonych z Ewangelii Jezusa, tę miłość, któ-
ra ich zrodziła naprawdę: miłość Ojca, który własnego Syna nie oszczędził 
dla nich, kiedy, jak wszyscy, byli jeszcze grzesznikami9. Na własnej osobie 
Apostoł ukazuje to, co go porusza od wewnątrz, mianowicie to, że on tak-
że jest owocem tego „szaleństwa miłości”. „Ja żyję – mówi – jednakże te-
raz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie 
w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który 
umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Gal 2, 10). 

Rozmiłować na nowo wspólnotę w tym Jezusie – oto sposób, jakiego 
Apostoł używa, aby zasklepić pęknięcia (1 Kor 1–4), uleczyć rany zadane 
przez różnorodne rywalizacje i zazdrości, pojawiające się także z powodu 
darów duchowych (1 Kor 12–14) albo też wynikające z wyraźnych braków 
miłości (1 Kor 11, 20-33).

W tym ostatnim przypadku sytuacja jest o wiele poważniejsza niż prosta 
nieumiejętność „czekania” jednych na drugich. Nieporządek eucharystycz-
ny w Koryncie ujawnia brak agape w samym sercu wspólnoty i jest przyczy-
ną jej choroby! Paweł nie ma wątpliwości: „Kiedy zbieracie się, nie ma u was 
spożywania Wieczerzy Pańskiej” (1 Kor 11, 20). W konsekwencji: „Dlatego 
to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też umarło” (11, 30). 
Brak miłości miłosiernej powoduje chorobę Ciała Jezusa, jak gdyby nastąpił 
zawał; oprócz faktu, że celebruje się coś fałszywego. Paweł nieco wcześniej 
rzeczywiście stwierdził w formie pytania: „Kielich błogosławieństwa, który 
błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamie-
my, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa?” (1 Kor 10, 16). Jeśli wspólnota 
dóbr materialnych (jak pożywienie) nie jest rzeczywista, to tym bardziej nie 
będzie realna także wspólnota ducha, między nimi i z samym Jezusem.

9 „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze 
grzesznikami” (Rz 5, 8).
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4.2. „Lekarz” ciała Chrystusowego
Aby uleczyć rodzinę Kościoła, Apostoł postępuje zwykle następująco: 

otwarcie stawiając czoła problemowi, jakim żyje wspólnota, Paweł stara 
się na nowo rozmiłować ją w Chrystusie, opiewając tajemnicę Jego bez-
granicznej miłości; w konsekwencji na nowo ukazuje się wielkość po-
wołania chrześcijańskiego i problem rozwiązuje się niemal sam z siebie. 
To chrześcijańskie powołanie, o którym tu mowa, jest wspólne wszystkim, 
bez wyjątku. Jego treścią jest „być Jezusem”. Paweł wyrazi to w pojęciu „na-
śladowania” (mimesis), dynamicznego i realnego, nie wahając się postawić 
siebie jako przykład z pierwszej linii: „Bądźcie naśladowcami moimi, tak 
jak ja jestem naśladowcą Chrystusa” (1 Kor 11, 1).

Jakie jest lekarstwo? Być miłością i sprawić, aby ona weszła w obieg, stale 
krążyła! Z tej to przyczyny Apostoł poświęci dużą część swojej działalności 
pisarskiej i apostolskiej, aby dokonać dzieła zbiórki funduszy dla wspól-
noty-matki w Jerozolimie, znajdującej się w potrzebie. Opis tego dzieła 
w 2 Kor 8–9 zawiera wiele szczegółów o bardzo dużej koncentracji teo-
logicznej, chrystologicznej i eklezjalnej. Na pierwszy rzut oka te dwa roz-
działy wyglądają, jakby były obce w całym tego ważnym liście. A jednak, 
z pomocą egzegezy, można dostrzec w nim strukturę chiazmu. Chiazm to 
technika literacka, która kładzie w centrum zagadnienia klucz, aby stanąć 
wobec problemu wcześniej przedstawionego, w celu podjęcia go na nowo 
i rozwiązania. Według naszego listu, wspólnota koryncka musi powstać 
z martwych, z jakiegoś bezwładu i ciężkiego zatargu z własnym ojcem, Pa-
włem. Będąc wyrazem prawdziwej, konkretnej miłości, składka „na rzecz 
świętych” ukształtuje na nowo chore serce wspólnoty korynckiej na wzór 
Tego, który „będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swo-
im ubogacić” (2 Kor 8, 9). Obdarowanie według obfi tej miary, według mia-
ry Pana, nie tylko rozpromieni oblicze tego korynckiego „domu Bożego”, 
ale utwierdzi każdego jej członka zarówno w relacji do Ojca, który „miłuje 
radosnego dawcę” (2 Kor 9, 7), jak i w relacji do wspólnot – adresatów daru. 
Te ostatnie będą wznosić ku niebu gorącą modlitwę, „czując głęboką więź” 
z darczyńcami (2 Kor 9, 14), którzy – choć pochodzący z pogan – okazali 
się braćmi, zdolnymi do wielkiej „próby miłości”: czytelnego znaku auten-
tyczności chrześcijaństwa. „Ci, którzy oddają się tej posłudze, wielbią Boga 
za to, żeście posłuszni w wyznawaniu Ewangelii Chrystusa, a w prostocie 
stanowicie jedno z nimi i ze wszystkimi” (2 Kor 9, 13). Tak więc komunia 
doświadczana i pomnażana leczy ciało Chrystusowe, wspólnotę, kiedy ta 
nie jest jeszcze doskonale ukształtowana według trynitarnego wzoru Mi-

łości Bożej, która ją ożywia i buduje w działaniu i sposobach wyrażania sie-
bie. Być może zadziwi nas, że Apostoł na końcu wydaje okrzyk: „Dzięki 
Bogu za Jego dar niewypowiedziany!” (2 Kor 9, 15). Nie jest to więc kwestia 
pieniędzy (składek), ale komunii. To komunionalność jest trudna do wy-
słowienia w ludzkim języku, nie organizacja składek solidarności między 
Kościołami. Bo to właśnie ona oznacza życie Boga w ludziach!

4.3. Paweł – „wszystkim dla wszystkich”
Możemy więc zakończyć, widząc w Pawle niezwykłego mistrza niewy-

powiedzianej komunii, która mieszka w ciele Chrystusa i promieniuje na 
świat. A co z tymi, który nie chcą Go (jeszcze) przyjąć? Paweł nadal ko-
cha swoich braci Żydów, pomimo że „w sercu swoim odczuwa wielki smu-
tek i nieprzerwany ból” (Rz 9, 2). Wie, że Pan, którego dary i powołanie są 
nieodwołalne (por. Rz 11, 29), w nieogarnionej wyobraźni swojego miło-
sierdzia znajdzie rozwiązanie także tego tragicznego problemu10. Wprost 
oszałamiające są słowa tego, który tak wiele musiał znosić od swoich roda-
ków, kiedy wyraża eschatologiczną gotowość: „Wolałbym bowiem sam być 
pod klątwą [odłączony] od Chrystusa dla [zbawienia] braci moich, którzy 
według ciała są moimi rodakami” (Rz 9, 3), jeśli to mogłoby przybliżyć go-
dzinę integracji jedynego ludu Bożego. Prawość miłości tego niezwykłego 
syna Izraela jest wytłumaczalna tylko wtedy, gdy ponownie popatrzymy na 
nią jako na odbicie miłości Chrystusa zaszczepionej w życie Pawła. Chry-
stus rzeczywiście musiał wejść w przekleństwo, aby wyprowadzić stam-
tąd wszystkich, którzy tam się znajdują, ujarzmieni zawiścią starodawnego 
wroga. Było to możliwe jedynie wtedy, gdy ktoś, nawet będąc przeklętym, 
nadal kochał tak jak Jezus. Jedyny w swoim rodzaju jest teologiczny opis tej 
sytuacji: Jezus „nie znał grzechu”, ale Ojciec „dla nas uczynił Go grzechem, 
abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą” (2 Kor 5, 21).

A co z wszystkimi innymi? Z tymi, którzy nie mieli historii zbawienia 
tak szczególnej jak Żydzi? Paweł wyśpiewuje zbawienie, jakie dokonało 
się w Jezusie: mur separacji, także od tego, co uważane było za święte, zo-
stał zniszczony w Chrystusie! Wyzwalający skutek jest niesłychany: wszy-
scy, bez wyjątku, mają dostęp do miłości Ojca. Mówiąc o tym do Galatów 
(Gal 3, 26-28), Paweł stwierdzi prosto: „wszyscy dzięki tej wierze jesteście 
synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie”. Dlatego zaraz doda: „Nie ma już 
Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma 
10 „Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie 

powstaniem ze śmierci do życia?” (Rz 11, 15).
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już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chry-
stusie Jezusie”. Wszyscy więc są prawnymi i równymi dziedzicami Ojca, 
ponieważ są współdziedzicami Jezusa (por. Rz 8, 16-17). Taka wizja zmie-
nia wszystko i jest „niecierpliwym” proroctwem nowego stworzenia, które 
osiąga swą pełnię. Otwierają się wszystkie dialogi – nawet te jeszcze nie-
wyobrażalne – nadchodzącego Królestwa. Paweł widzi to jako już zrealizo-
wane, w Chrystusie. I staje się tego nieporównanym świadkiem. Jemu więc 
oddajmy słowo końcowe: 

Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, 
aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla Żydów stałem się jak 
Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, co są pod Prawem, byłem jak ten, 
który jest pod Prawem – choć w rzeczywistości nie byłem pod Prawem 
– by pozyskać tych, co pozostawali pod Prawem. Dla niepodlegających 
Prawu byłem jak niepodlegający Prawu – nie będąc zresztą wolnym od 
prawa Bożego, lecz podlegając prawu Chrystusowemu – by pozyskać 
tych, którzy nie są pod Prawem. Dla słabych stałem się jak słaby, by 
pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle 
ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by 
mieć w niej swój udział (1 Kor 9, 19-23).
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