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�WSTĘP

OD REDAKCJI

Pod koniec kolejnego roku kalendarzowego, który otrzymaliśmy z Bożej 
Opatrzności, ukazuje się czwarty numer rocznika „Studia Redemptorystow-
skie”, poprzez który redemptoryści chcą wpisać się w rozwój nauki w polskim 
środowisku religijnym. Obok osobistych rozliczeñ i podsumowañ koñczące-
go się roku, dokonujemy tego także niejako wspólnotowo. Jednym z ważniej-
szych wydarzeñ, zw³aszcza dla polskiego Kościo³a, by³a wizyta Ojca świętego 
Benedykta XVI. Jego osoba i nauczanie są nam bliskie z racji jego nastąpienia 
na Stolicy Piotrowej po naszym wielkim Rodaku Janie Pawle II, a także poprzez 
częste, jakże dla nas ujmujące, odwo³ywanie się do jego postaci. Ciągle pozosta-
ją nam w pamięci s³owa zachęty, wypowiedziane przez papieża w archikatedrze 
warszawskiej, do lepszego, bardziej intensywnego życia duchowego. 

Up³ywający czas przypomina nam także o ludzkim przemijaniu, którego 
namacalnie doświadczyliśmy, żegnając ks. prof. Janusza Nagórnego. Związany 
by³ on z wieloma dzie³ami prowadzonymi przez redemptorystów, również ze 
„Studiami Redemptorystowskimi”, których by³ teologicznym recenzentem. 
W tym miejscu dziękujemy Księdzu Profesorowi za przyk³ad wiary i cierpliwo-
ści, nade wszystko w chwilach ciężkiej próby, jaką by³a dla niego choroba, a tak-
że za przyk³ad „pogodnego profesora”, zdobywającego serca studentów swoją 
rzetelnością i przystępnością.

Obecny numer naszego pisma, na wzór poprzednich, sk³ada się z trzech czę-
ści: historycznej, filozoficznej i teologicznej. Dzia³ historyczny dotyczy wprost 
spraw związanych z redemptorystami. Autorzy zapoznają nas z korespondencją 
redemptorystów z arcybiskupem Józefem Bilczewskim z lat 1901-1923, przybli-
żają losy krakowskich cz³onków tego instytutu w czasie wojny, jak również hi-
storię obrazu i kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościele parafialnym 
redemptorystów w Gliwicach.

Na część filozoficzną sk³ada się kontynuacja tematyki podjętej w poprzed-
nim numerze, dotyczącej jednostki i Absolutu w filozofii Sørena Kierkegaarda. 



� WSTĘP

Kolejne dwa artyku³y, bardzo – wydaje się – potrzebne w dzisiejszym czasie, to 
rozważania o ekonomicznym sukcesie jako miejscu ścierania się filozofii z ideo-
logią oraz o definicji wartości wed³ug W³adys³awa Tatarkiewicza. W dziale tym 
również refleksja z dziedziny psychologii.

Jak zwykle najbardziej rozbudowany dzia³ teologiczny porusza różnorod-
ną tematykę. Trzy artyku³y zorientowane są wokó³ zagadnieñ kultury, opisując 
oblicza mi³ości obecne w chrześcijañskiej kulturze, szkolnictwo katolickie, któ-
rego jednym z zadañ jest przekazywanie kultury, oraz zjawisko ezoteryzmu we 
wspó³czesnej kulturze i duchowości. Naszym czytelnikom pragniemy też przy-
bliżyć tematykę Odkupienia w myśli Jana Paw³a II, przedstawioną przez niego 
w encyklice Redemptor hominis, Henriego Nouwena naukę o trosce o samotność 
i o walce z osamotnieniem jako powa¿nymi wyzwaniami dla ¿ycia duchowego 
oraz nauczanie Alfonsa M. Liguoriego o zjednoczeniu z wolą Bożą jako kluczo-
wym pojęciu chrześcijañskiego życia. W tej części znajduje się także wyk³ad na 
temat kerygmatycznego przepowiadania w ujęciu redemptorysty Paula Hitza.

Mając przed sobą tak bogatą panoramę przedstawioną w czternastu artyku-
³ach, wypada tylko zachęcić do ich lektury i życzyć, by sta³a się ona przyczyn-
kiem do rozwoju tak intelektualnego, jak i duchowego.

 



historia

czêœæ pierwsza





Ks. dr hab. Józef WołczańsKi

PaT – KraKóW
Studia Redemptorystowskie

4/2006   •   s. 9-52

KORESpONDENCJA
REDEMptORyStóW

z ARCybISKupEM JózEfEM 
bIlCzEWSKIM z lAt 1901-1923

1. WproWadzenie 

Metropolita lwowski obrządku ³aciñskiego arcybiskup Józef Bilczewski1 
(1860-1923) w okresie swych dwudziestotrzyletnich rządów przyk³ada³ wiel-
ką wagę do obecności zakonów męskich i żeñskich na terenie lokalnego Koś-
cio³a. W latach jego pontyfikatu w archidiecezji lwowskiej osiedli³o się sześć 
zgromadzeñ zakonnych męskich: redemptoryści, salezjanie, pallotyni, pallo-
tyni de Troyes, saletyni, bracia szkolni, oraz siedem żeñskich: urszulanki, sio-
stry szkolne, józefitki, s³użebniczki, sercanki, serafitki, nazaretanki. Życzliwa 
postawa metropolity względem różnych form życia zakonnego znalaz³a po-
twierdzenie w żywio³owym rozwoju zarówno placówek, jak i stanu osobowe-
go duchowieñstwa i sióstr zakonnych. I tak w latach 1901-1914 w archidiecezji 
lwowskiej przyby³o siedem domów i stu dziewięciu duchownych zgroma-
dzeñ męskich oraz sto trzydzieści pięć domów i osiemset sześćdziesiąt pięć 
sióstr zgromadzeñ żeñskich2. Biograf arcybiskupa Bilczewskiego pisa³: „Nie 
mniejszą życzliwością, a kiedy zasz³a potrzeba i poparciem, darzy³ Arcybi-
skup zgromadzenia zakonne, tak męskie, jak i żeñskie. W zgromadzeniach 
tych bowiem widzia³ sojuszników najlepszych w sprawie szerzenia królestwa 
Bożego w archidiecezji. Chętnie zatem wita³ każdy nowy dom zakonny po-

1 Bilczewski Józef (1860-1923), święcenia kap³añskie w 1884 r. w Krakowie, 1884/85 wikariusz par. Mogi-
³a, 1885/86 studia w Wiedniu, doktor teologii, 1886-1888 studia w Rzymie, 1888/89 wikariusz i kate-
cheta par. Kęty, 1889-1891 wikariusz par. Wszystkich Świętych w Krakowie i katecheta Gimnazjum św. 
Anny tamże, w 1890 r. uzyska³ habilitację na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego, 
1891-1900 profesor teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Lwowskiego, w ro-
ku akad. 1900/01 rektor uczelni, 1900-1923 metropolita lwowski obrządku ³aciñskiego, beatyfikowa-
ny w 2001 r., kanonizowany w 2005 r. J. Wo³czañski, Biogram i bibliografia prac drukowanych błogosławionego 
Józefa Bilczewskiego za lata 1888-1929, w: Błogosławiony Józef Bilczewski arcybiskup metropolita lwowski obrządku 
łacińskiego, red. J. Wo³czañski, Kraków 2003, s. 17-21.

2 M. Tarnawski, Arcybiskup Józef Bilczewski. Krótki rys życia i prac, Lwów 1924, s. 49.
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wstający na jej terytorium, chętnie powstaniu takiej osady duchownej czy to 
moralnie, czy też niekiedy materialnie dopomaga³”3.

W tym kontekście na uwagę zas³uguje obecność redemptorystów w struk-
turach lokalnego Kościo³a lwowskiego. Tytu³em przypomnienia warto wspo-
mnieć, iż w 1883 roku dosz³o do erygowania pierwszego ich klasztoru na 
terenie Galicji w Mościskach. Miasto należa³o wprawdzie do diecezji prze-
myskiej, ale tym samym znajdowa³o się w granicach metropolii lwowskiej. 
Arcybiskup Bilczewski mia³ zatem możliwość zetknięcia się zarówno z oso-
bą fundatora i spiritus movens owej placówki – o. Bernardem Łubieñskim4, jak 
też przyjrzenia się z bliska propagowanej przez redemptorystów idei misji 
parafialnych. Pozytywne wrażenia wyniesione z owej obserwacji przynios³y 
zgodę metropolity na osiedlenie się redemptorystów w archidiecezji lwow-
skiej. W 1904 roku nabyli oni od baronowej Miltitz posesję w Maksymówce 
ko³o We³dzirza, powiat Dolina, po czym rozpoczęli budowę klasztoru. Uro-
czystość poświęcenia nowej placówki przez arcybiskupa Bilczewskiego mia-
³a miejsce 16 września 1906 roku5. Dwa lata później Zgromadzenie wespó³ 
z radnymi Rady Miasta Lwowa podję³o starania o uzyskanie parceli w mie-
ście pod budowę klasztoru, ale warunki lokalnych w³adz administracyjnych 
nie spe³nia³y oczekiwañ redemptorystów. Wskutek tego inicjatywa nie zosta³a 
zrealizowana6. Jednak perspektywa osiedlenia się w stolicy Galicji wydawa³a 
się ofertą tak nęcącą, że po up³ywie kilku lat powrócono do prób wcielenia  
jej w życie. I tak w 1911 roku arcybiskup Bilczewski zaproponowa³ redempto-
rystom objęcie w centrum Lwowa prestiżowej parafii pw. św. Miko³aja, z koś-
cio³em przylegającym bezpośrednio do gmachu Uniwersytetu Lwowskiego. 
Dawa³o to szansę duszpasterskiego oddzia³ywania zarówno na studentów 
pozbawionych kościo³a akademickiego, jak również aposto³owania wśród 
pracowników dydaktyczno-naukowych zarażonych idea³ami neopozytywi-
zmu. W³adze zakonne wykaza³y duże zainteresowanie tą ofertą, ale rozmowy 
z w³adzami miejskimi i tym razem zakoñczy³y się fiaskiem7. Z ideą osadzenia 
redemptorystów we Lwowie wystąpili na prze³omie roku 1913/1914 zarówno 
arcybiskup Bilczewski, jak i kanonik Kapitu³y Metropolitalnej we Lwowie 

3 Tamże.
4 Łubieñski Bernard (1846-1933), w 1864 r. wstąpi³ do nowicjatu redemptorystów w Anglii, śluby zakon-

ne z³oży³ w 1866 r., święcenia kap³añskie przyją³ w 1870 r. w Akwizgranie, 1871-1883 pracowa³ w Anglii 
m.in. jako sekretarz prowincja³a angielskiego oraz rekolekcjonista i misjonarz ludowy. W 1883 r. erygo-
wa³ klasztor w Mościskach k. Przemyśla w Galicji, osadzając tym samym redemptorystów na ziemiach 
polskich, inicjowa³ misje parafialne na terenie zaboru austriackiego, pruskiego i rosyjskiego, a nawet na 
Kaukazie i Syberii; przyczyni³ się do fundacji klasztorów w Tuchowie, Krakowie i Warszawie. Ucho-
dzi³ za najs³awniejszego polskiego misjonarza, uczestniczy³ w popularyzacji misji parafialnych oraz 
kultu obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w 1908 r. wysunięto jego kandydaturę na metropolitę 
mohylowskiego, ale godności tej nie przyją³. Zmar³ 10 września 1933 r. w Warszawie, obecnie trwa je-
go proces beatyfikacyjny. M. Brudzisz, Łubieński Bernard, w: Słownik polskich teologów katolickich (dalej jako 
SPTK), red. L. Grzebieñ, t. 6, Warszawa 1983, s. 377-380.

5 Archiwum Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (dalej jako APAT), S. Sojka, Dzieje redemptory-
stów polskich w latach 1883-1939, Kraków 2004, s. 151, mps, sygn. H-308.

6 Tamże.
7 Tamże, s. 154.
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ks. dr Eustachy Je³owicki. Ten ostatni, wywodząc się z rodziny ziemiañskiej, 
prawdopodobnie zaoferowa³ pomoc materialną z w³asnych zasobów. 5 lute-
go 1914 roku redemptoryści zakupili dzia³kę w dzielnicy Lwów–Zniesienie 
na przysz³ą fundację klasztoru. Następnego dnia arcybiskup Bilczewski za-
notowa³ w podręcznym dzienniku: „Dzieñ weselszy: Ojcowie redemptory-
ści podpisali kontrakt kupna gruntu pod klasztor na Zniesieniu”8. Pomimo 
tak obiecujących zapowiedzi plany lwowskiej fundacji nie zosta³y zrealizo-
wane wskutek wybuchu pierwszej wojny światowej. 

Co więcej, wkrótce po śmierci arcybiskupa Bilczewskiego redemptoryści 
zlikwidowali 5 maja 1923 roku jedyną placówkę w Maksymówce, rezygnując 
tym samym z pracy na terenie archidiecezji lwowskiej. Powrócili tam – tym 
razem do samego Lwowa – dziesięć lat później, pe³niąc pos³ugę duszpaster-
ską do wybuchu drugiej wojny światowej w 1939 roku9.

Zachowana korespondencja redemptorystów z arcybiskupem Józefem Bil-
czewskim sk³ada się z trzydziestu ośmiu listów. Z tej grupy dwadzieścia dwa 
wysz³o spod pióra o. Bernarda Łubieñskiego, a siedemnaście jest autorstwa 
metropolity lwowskiego; z tego cztery adresowane by³y do o. Łubieñskiego, 
pozosta³e zaś do prowincja³a. Dominuje w nich problematyka duszpasterska, 
a ściśle rzecz biorąc, homiletyczna, jak również dyskusje na temat fundacji 
klasztoru we Lwowie. W korespondencji Łubieñskiego i Bilczewskiego prze-
bija nuta zaży³ości między adresatami, widoczna w formie kolokwializmów, 
poufa³ych zwrotów. W pismach metropolity do prowincja³a zauważamy ton 
bardziej urzędowy, w³aściwy oficjalnej wymianie poglądów.

Prezentowane tu dokumenty przechowywane są w orygina³ach i odpisach 
w Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w Warszawie. 
W tym miejscu autor wyraża wdzięczność o. dr. Maciejowi Sadowskiemu 
CSsR za konsultację merytoryczną niniejszego tekstu.

8 Archiwum G³ówne S³użebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie (dalej jako AGS³NSJ), Dzien-
niczek Sługi Bożego Józefa Bilczewskiego arcybiskupa lwowskiego o. ł., Lwów 1900-1921, s. 362, mps, bsygn.

9 APAT, S. Sojka, Dzieje redemptorystów..., s. 162; M. Sadowski, Redemptoryści polscy w latach 1939-1945, Kra-
ków 2005, s. 32.
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2. Edycja źródła

List 1

List o. Bernarda Łubieńskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, 
Lwów 24 marca 1901 roku, rps.
Kopia: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie, bsygn.

J[ezus]10 M[aryja] J[ózef] A[lfons]          U św. M[arii] Magdaleny11

Lwów 24/3/1901

Celsissime Domine12,
Dziękuję uniżenie za naj³askawsze zaproszenie nas na obiad we czwartek. 

Stawimy się w trzech na godzinę 1-szą wiernie. A gospodarz nasz przezacny 
wraz z nami ca³uje ręce Celsissimi i wszyscy razem prosimy na obfitą pracę, któ-
ra się rozpoczę³a, o Jego b³ogos³awieñstwo

s³uga najlichszy w Ch[rystusie] P[anu]
X. B[ernard] Łubieñski CSsR

* * *

List 2

List o. Bernarda Łubieńskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, 
Przemyśl, 5 czerwca 1901 roku, rps.
Kopia: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie, bsygn.

10	 Tekst pisany czarnym atramentem na 1 stronicy papieru listowego formatu kieszonkowego. W lewym 
górnym rogu nota niebieską kredką ręką archiwisty: „Łubiñski” (sic).

11 Aluzja do wezwania parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie, w której redemptoryści prowadzili wów-
czas rekolekcje.

12 Łac.: Najdostojniejszy Panie.
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J[ezus]13 M[aryja] J[ózef] A[lfons]            Karmel14 
Przemyśl, 5/6/1901
Celsissime Domine,
S³oñce wprost w oczy świecące, ruch tramwajów itd. itd. tak mi umys³ i ję-

zyk zapląta³y przy ostatnim kazaniu, że uciekając na kolej, pe³en konfuzji po-
wtarza³em: bonum quia humiliasti me15, ale zarazem myśla³em sobie: „Biedny 
Ks[iądz] Arcybiskup! Sprosi³ Ekscelencja na ucztę, a odeszli g³odni i skwa-
szeni!”.

Daj Boże więc, że ³askawe s³owa się ziszczą Celsissimi i że będzie owoc obfity 
dla dusz za pomocą ³aski Bożej, chociaż i tak kazanie moje by³o nieudane.

Z najg³ębszym szacunkiem i przeproszeniem pokornym prosi o b³ogo-
s³awieñstwo Celsissimi

 s³uga uniżony w Ch[rystusie] P[anu]
 X. B[ernard] Łubieñski CSsR

* * *

List 3

List o. Bernarda Łubieńskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, 
[Kraków]–Podgórze, 27 marca 1911 roku, rps.
Kopia: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie, bsygn.

J[ezus]16 M[aryja] J[ózef] A[lfons]         Podgórze, Galicja17, 
       27 marca 1911

Ekscelencjo,
Bardzo dziękuję za Jego list pasterski Chleb żywota18. Nakarmi³em się sam 

jego czytaniem i zapas nauki dla wiernych w nim zaczerpną³em.
Ekscelencja mi kaza³ o tym liście doñ napisać moje zdanie. Nie mam 

dość s³ów, żeby wyrazić, jak mnie porwa³y Jego s³owa z³ote. Ale Ekscelencja 

13 Tekst pisany czarnym atramentem na 1,5 stronicy papieru listowego formatu kieszonkowego. W lewym 
górnym rogu nota niebieską kredką ręką archiwisty: „Łubieñski”.

14 List pisany w klasztorze oo. karmelitów lub ss. karmelitanek w Przemyślu.
15 Łac.: dobrze, [Panie], że mnie upokorzy³eś.
16 Tekst pisany czarnym atramentem na 3 stronicach papieru listowego formatu zeszytowego. W lewym 

górnym rogu nota niebieską kredką ręką archiwisty: „Łubieñski”.
17 List powsta³ w klasztorze redemptorystów w Krakowie–Podgórzu.
18 J. Bilczewski, List pasterski „Chleb żywota”, „Kurenda Konsystorza Metropolitalnego Lwowskiego obrząd-

ku ³aciñskiego” 79 (1911), nr 2, s. 7-23.
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nie chce przecie, abym pochwa³ mu pisa³, lecz raczej co by jeszcze w liście 
brakowa³o.

Otóż ża³owa³em, że na str. 14, kiedy mowa by³a o spowiadaniu się co 
„osiem dni” – nie by³o dodanym: co dwa tygodnie lub co trzy i cztery, żeby 
poddać unormowanie każdemu, ile razy by się powinno spowiadać. Bo nie-
którzy boją się po ośmiu dniach do komunii św. jeszcze przystępować. A są 
też tacy, co zaledwie raz lub dwa razy na rok przystępują do spowiedzi i ca³y 
rok co dzieñ komunikują.

Na str. 15 szkoda, że o dziękczynieniu nie by³o więcej nacisku zrobionego, 
bo straszna jest rzecz, jak się widzi ludzi tuż po komunii z kościo³a wycho-
dzących – bodaj czy nie przed koñcem mszy św. To jest plaga w ca³ej Polsce! 
Wreszcie o komunii duchownej str. 20 można by³o dodać, że choćby czu³o, 
w grzechu śmiertelnym, po akcie skruchy bez spowiedzi można kom[unię] 
duchow[ną] odprawić. Nieraz o tym dusze pobożniejsze mają skrupu³y.

Ale te uwagi nie zmniejszają doskona³ości listu pasterskiego Waszej Eks-
celencji. Co za pociecha, że tam na tej biednej Rusi Czerwonej takie ogniste 
nauki są podane przez Ekscelencję dla księży i dla wiernych!

Nie wiem, czy referat X. W[incentego] Czajkowskiego19 jest w oddruku. 
Ale warto by go po wszystkich diecezjach od morza do morza rozes³ać dla ka-
p³anów. Takich to praktycznych s³ów nam księżom potrzeba. Pewnie to jest 
dziekan20 w Rawie Ruskiej21 lub jego brat22, który ten referat napisa³. Mia³em 
szczęście pod nim pracować przed laty. Winszuję Ekscelencji, że ma w archi-
diecezji takiego kap³ana. Ile by on klerykom w seminarium zrobi³ dobrego, 
gdyby im takie pastoralne konferencje dawa³.

Koñczę już za d³ugi list i przepraszam za uwagi, ale z pos³uszeñstwa dla 
Ekscelencji je napisa³em.

Prosząc o b³ogos³awieñstwo, z największym szacunkiem i czcią pozosta-
ję Ekscelencji 

s³uga uniżony w J[ezusie] i M[aryi]
X. B[ernard] Łubieñski CSsR

* * *

19 Czajkowski Wincenty (1862-1935), święcenia kap³añskie w 1884 r. we Lwowie, dziekan Kapitu³y Metro-
politalnej we Lwowie, 1900(?)-1907 proboszcz par. Rawa Ruska, 1907-1919(?) proboszcz par. Z³oczów, 
1919(?)-1935 protonotariusz apostolski i kanonik gremialny Kapitu³y Metropolitalnej we Lwowie. Sche-
matismus (Elenchus, Catalogus) cleri saecularis Ac regularis archidioecesis Leopoliensis ritus latini pro Anno Domini 1900-
1936, Leopoli 1900-1936, passim.

20 W tym czasie pe³ni³ on obowiązki proboszcza parafii Z³oczów.
21 Rawa Ruska – miasto powiatowe w woj. Lwów.
22 Czajkowski Marian (1872-1922), święcenia kap³añskie w 1899 r. we Lwowie, 1899-1907 wikariusz par. 

Rawa Ruska, 1907 r. deficjent, 1908-1919(?) rezydent w Z³oczowie, 1919(?)-1922 rezydent we Lwowie i no-
tariusz Sądu Metropolitalnego. Schematismus [...] 1900-1923, Leopoli 1900-1923, passim.
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List 4

List arcybiskupa Józefa Bilczewskiego do o. Teofila Pasura, Lwów, 20 
grudnia 1911 roku.
Oryg.: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie, bsygn.

Drogi23 Ojcze Prowincjale24,
Wielkie Ojcu i Drogiemu Autorowi dzięki za życiorys św. Alfonsa25. Niech 

Polska ca³a, poznawszy lepiej Waszego Świętego Fundatora, pokocha też jeszcze 
więcej Wasze Zgromadzenie i dostarczy najlepszych synów do nowicjatu.

Bardzo proszę o modlitwę. Życzę Świąt szczęśliwych. Dla wszystkich dro-
gich Ojców uścisk przyjacielski

      
Lwów, 20/12 911      oddany s³uga
       † Józef Arcybiskup

* * *

List 5

List o. Bernarda Łubieńskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, 
Mościska, 31 maja 1912 roku, rps.
Kopia: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie, bsygn.

J[ezus]26 M[aryja] J[ózef] A[lfons]     Mościska27 31/5/1912

Ekscelencjo!

Nie mogę się powstrzymać od wynurzenia mej wdzięczności i mojego tu 
Zgromadzenia za ostatni list pasterski zbiorowy wszystkich biskupów28.

23 Tekst pisany czarnym atramentem na karcie papieru listowego.
24 Obowiązki te pe³ni³ w latach 1909-1918 o. Teofil Pasur.
25 B. Łubieñski, Żywot św. Alfonsa Marii Liguoriego założyciela zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, biskupa św. 

Agaty Gotów, doktora Kościoła, Kraków 1911.
26 Tekst pisany czarnym atramentem na 2 stronicach papieru listowego formatu zeszytowego. W lewym 

górnym rogu nota niebieską kredką ręką archiwisty: „Łubieñski”.
27 Mościska – miasto powiatowe w woj. Lwów.
28 Prawdopodobnie mowa o wspólnym liście pasterskim Episkopatu rzymskokatolickiego Galicji i pa-

sterza archidiecezji lwowskiej obrządku ormiañskokatolickiego arcybiskupa Józefa Teodorowicza.
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Dla nas misjonarzy list ten będzie bodźcem do gorliwszej pracy nad spo³e-
czeñstwem, żeby duchem Kościo³a serca ludu owiać, teraz, co się wybieramy 
na misje w archidiecezji w Chodorowie29, Wierzbowcu30 i Dunajowie31.

Dziękuję też Ekscelencji za tak ³askawe udzielenie mi, na moją prośbę z 4 
miesiące temu ustnie jurysdykcję etiam ab omnibus reservatio, excepta tantum solli-
citatione32, dla wszystkich redemptorystów pracujących w Archidiecezji.

Bardzo wspó³czuję z Ekscelencją wobec straty, jaką poniós³ przez śmierć 
śp. ks. Infu³ata Lenkiewicza33, i proszę Boga, aby następca nieboszczyka po-
do³a³ zagoić rany, jakie poprzednik nieboszczyka zada³ seminarzystom we 
Lwowie34.

Ekscelencja tyle razy obdarza³ mnie swoimi pismami, że śmiem przes³ać 
i u stóp Jego z³ożyć dzie³ko moje ostatnie o wielkim naszym misjonarzu o. 
Janie Podgórskim35, które mo¿e Go zainteresuje.

Prosząc o b³ogos³awieñstwo arcypasterskie, z największą czcią pozosta-
ję Ekscelencji 

 
s³uga uniżony w J[ezusie] i M[aryi]

 o. B[ernard] Łubieñski CSsR

* * *

29 Chodorów – miasto w pow. Bóbrka, woj. Lwów; miejscowa parafia rzymskokatolicka należa³a do ar-
chidiecezji lwowskiej.

30 Wierzbowiec – wieś w pow. Trembowla, woj. Tarnopol; miejscowa parafia rzymskokatolicka należa³a 
do dekanatu Czortków, archidiecezja lwowska.

31 Dunajów – miasteczko w pow. Przemyślany, woj. Lwów; miejscowa parafia rzymskokatolicka należa³a 
do dekanatu Brze¿any.

32 Łac.: także od wszystkich rezerwatów z wyjątkiem tylko solicytacji (pobudzenia do grzechu); Corpus Iu-
ris Canonici 2368, § 1.

33 Lenkiewicz Zygmunt (1845-1913), święcenia kap³añskie w 1867 r. we Lwowie, doktor teologii, habilitacja 
na Wydziale Teologicznym UJ w Krakowie (1879 r.), profesor zwyczajny teologii moralnej (1881-1891) 
oraz języków semickich (1883-1887) tamże, kanonik gremialny Kapitu³y Metropolitalnej we Lwowie 
(1891-1913), rektor Seminarium Duchownego we Lwowie (1912-1913) oraz wikariusz generalny, wydaw-
ca i redaktor czasopism katolickich tamże: „Tygodnika Katolickiego”, „Gazety Kościelnej”, „Adoracji 
Przenajświętszego Sakramentu”. J. Wo³czañski, Listy biskupa Leona Wałęgi do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego 
z lat 1900-1922, „Nasza Przesz³ość”, 1998, t. 90, s. 193.

34 Aluzja do poczynañ biskupa pomocniczego archidiecezji lwowskiej W³adys³awa Bandurskiego, pe³-
niącego w latach 1906-1913 funkcję rektora Seminarium Duchownego obrządku ³aciñskiego we Lwo-
wie.

35 B. Łubieñski, O. Jan Podgórski, redemptorysta, towarzysz św. Klemensa, Kraków 1913.
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List 6

List arcybiskupa Józefa Bilczewskiego do o. Bernarda Łubieńskiego, 
Lwów, 1 lipca 1913 roku.
Oryg.: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie, bsygn.

Kochany36 Ojcze,
Wielkie dzięki za mi³ą pamięć o mnie. Drogi Ojciec przesy³a mi w swych 

dzie³ach czyste ziarno pszeniczne, ja mogę się odwzajemnić tylko plewami. 
Dobre serce Ojca i takim lichym darem nie wzgardzi.

Cieszę się, że misja w Chodorowie wypad³a wspaniale, bo prawie wszyscy 
przystąpili do św[iętych] sakramentów. Bóg Wam zap³ać!

Przy tym zapytuję, że Ojcowie Kochani reflektujecie na budowę kościo³a 
i domu w miejscu, które Wam przy ostatnich pertraktacjach miasto wyzna-
czy³o37. Mnie się zdaje, że miejsce zanadto oddalone od dzielnicy zamieszka-
³ej i prawie niedostępne. Serdecznie, jak wiecie, pragną³em i pragnę Was mieć 
we Lwowie, gdyby jednak trudności by³y niepokonalne, wszed³bym w pertrak-
tacje z Siostrami Mi³osierdzia, żeby otworzy³y swój kośció³ek na Zofiówce 
pod parkiem stryjskim i pozwoli³y Księżom Misjonarzom38 odprawiać tam 
nabożeñstwa dla osiad³ych tam mieszkañców. 

Bardzo się polecam mod³om Kochanego Ojca Dobrodzieja i wszystkich 
drogich Ojców 

Lwów 1/7 [1]913      z czcią najg³ębszą
       † Józef Bilczewski

* * *

36 Tekst pisany czarnym atramentem na karcie papieru listowego.
37 Pod datą 3 grudnia 1913 r. arcybiskup Józef Bilczewski zapisa³ w podręcznym dzienniku: „OO. Re-

demptoryści otrzymali pozwolenie od jenera³a osiedlenia się na Zniesieniu. Uważam [to] za szczęście 
dla diecezji”. AGS³NSJ, Dzienniczek, s. 332.

38 Istotnie, w 1933 r. Zgromadzenie Księży Misjonarzy Wincentego à Paulo obję³o duszpasterstwo przy 
kościele św. Zofii we Lwowie, podniesionym do statusu ośrodka parafialnego. S. Rospond, Odrodzona 
prowincja polska (1918-1945), w: Misjonarze św. Wincentego à Paulo w Polsce (1651-2001), t. 1: Dzieje, red. S. Ro-
spond, Kraków 2001, s. 306.
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List 7

List o. Bernarda Łubieńskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, 
Mościska, 5 lipca 1913 roku, rps.
Kopia: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie, bsygn.

J[ezus]39 M[aria] J[ózef] A[lfons]             Mościska, 5/7 1913

Ekscelencjo!
Bóg zap³ać za tak święte i doskona³e plewy! Bo w tej Tajemnicy Mi³ości 

tylko do plew się dostaje za życia, a dopiero w wieczności rozkoszować się ma 
w istocie tego granum frumenti40. Ale i te plewy jakże smaczne, jak pożywne dla 
biednych dusz naszych. A więc Bóg zap³ać za Jego książki eucharystyczne!41

Co do fundacji naszej we Lwowie, zanim mog³em na list Ekscelencji od-
powiedzieć, musia³em pisać do naszego P[rzewielebnego] O[jca] Prowincja-
³a. Otóż dziś rano mam odpowiedź: „Na Lwów już nie reflektuję, od czasu 
jak mi prezydent Neumann42 stanowczo powiedzia³, że w miejscu przez nas 
i tamtejszych obywateli planowanym kościo³a stawiać nie pozwala, tylko tam 
gdzieś «za stawem». Na kapliczkę SS. Mi³osierdzia na Zofiówce też nie ma co 
reflektować, bo coś takiego to nic dla nas”.

Zdaje mi się więc, że wobec tych s³ów naszego obecnego O[jca] Prowin-
cja³a, Ekscelencja raczy swoje plany przeprowadzić bez względu na nas. Co 
Bóg da na przysz³ość, czas okaże. Dio e die, mawia³ biskup Falcoia43 do św. 
N[ajprzewielebniejszego] O[jca] Alfonsa, kiedy by³ jego spowiednikiem.

Dziś w³aśnie dosz³a nas wiadomość z Rzymu, że nasz N[ajprzewielebniejszy] 
O[jciec] Genera³ Murray44 (Irlandczyk i bardzo nam Polakom przychylny) 
ma naszą prowincję wizytować z początkiem września br. Jak tu przybędzie, 
ufam, że będzie móg³ z³ożyć swoje uszanowanie Ekscelencji; obiecuję, że 
oko³o tego będę chodzi³ i pilnowa³, żeby choć na kilka godzin zatrzyma³ się 
we Lwowie. Oczywista, że jeśli mi się to uda, napiszę do Ekscelencji z zapy-
taniem, czy raczy go przyjąć i kiedy?

39 Tekst pisany czarnym atramentem na 3 stronicach papieru listowego formatu zeszytowego. W lewym 
górnym rogu nota niebieską kredką ręką archiwisty: „Łubieñski”.

40 Łac.: ziarna pszenicy.
41  J. Bilczewski, Bóg-Miłość. Listy i przemówienia eucharystyczne, Lwów 1913.
42 Neumann Józef (1857-1932), prezydent miasta Lwowa w latach 1911-1914 i 1919-1927, pose³ na Sejm RP, 

za³ożyciel Miejskiej Kasy Oszczędności, prezes Mieszczañskiego Towarzystwa Strzeleckiego. 
43 Falcoia Tommaso (1663-1743), biskup Castellamare, kierownik duchowy św. Alfonsa Marii de Liguori 

i protektor za³ożonego przezeñ Zgromadzenia Redemptorystów.
44 Murray Patrick (1865-1959), irlandzki redemptorysta, prze³ożony generalny Zgromadzenia Najświęt-

szego Odkupiciela w latach 1909-1947.
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Ca³ując ręce i prosząc o b³ogos³awieñstwo, pozostaję z najg³ębszym sza-
cunkiem i czcią

       s³uga najniższy w J[ezusie] i M[aryi]
       o. B[ernard] Łubieñski CSsR

* * *

List 8

List o. Bernarda Łubieńskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, 
Mościska, 26 sierpnia 1913 roku, rps.
Kopia: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie, bsygn.

J[ezus]45 M[aria] J[ózef] A[lfons]

Celssissime Domine!
Obawia³em się, że stracimy ³aski Jego przez odpowiedź, jaką na Jego list 

dać musia³em co do fundacji na Zofiówce. Tymczasem dowiedzia³em się, że 
Ekscelencja rad by nas mieć na Żó³kiewskiem46, gdzie są sami ubodzy, a ci 
w³aśnie są dla nas! Więc daj Boże, że Jego zamiary dojdą do skutku. Nasz 
Naj[przewielebniejszy] O[jciec] Genera³ pod koniec bieżącego miesiąca przy-
będzie do Galicji nas wizytować, ale nie wiem, czy mu czasu starczy na z³ożenie 
uszanowania waszej Ekscelencji, bo musi na 13 września stawić się w Rzymie.

Dziś o innej sprawie do Ekscelencji śmiem pisać, aby wiedzia³ od nas, na 
co się zanosi. Od 40 lat ojcowie nasi z belgijskiej prowincji pracują w Kana-
dzie i już wiele domów za³ożyli. Pracując w Manitobie47, znaleźli Polaków 
i Rusinów zupe³nie opuszczonych i w niebezpieczeñstwie od anabaptystów 
i innych protestantów utracenia wiary. Ofiarowali im więc swej pomocy. Jedni 
przybyli tu do nas, by się przyuczyć po polsku, drudzy po rusku. Ale ponie-
waż, jak to bywa, Rusini nie chcieli się do nich zbliżyć, aż za pozwoleniem Sto-
licy Św[iętej], niektórzy ojcowie przyjęli na 5 lat obrządek ruski48 w nadziei, 
że sobie Rusinów wychowają na misjonarzy w Kanadzie. Z wychodźców jed-
nak nie uda³o im się pozyskać żadnego ch³opca z powo³aniem. Toteż kiedy 

45 Tekst pisany czarnym atramentem na 4 stronicach papieru listowego formatu zeszytowego. W lewym 
górnym rogu nota niebieską kredką ręką archiwisty: „Łubieñski”.

46 Przedmieście Lwowa w części pó³nocno-zachodniej.
47 Manitoba – prowincja w zachodniej Kanadzie ze stolicą w Winnipeg.
48 W³aściwie: obrządek greckokatolicki.
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N[ajprzewielebniejszy] Ks[iądz] Metropolita49 Kanadę objeżdża³, obieca³ tym 
naszym ojcom znaleźć locum standi50 w Galicji dla wychowania w internacie 
przysz³ych misjonarzy. Zrazu mia³ się taki dom redemptorystów ob[rządku] 
gr[eckiego] otworzyć we Lwowie. Ale wobec możliwej fundacji lwowskiej, jaką 
Wasza Ekscelencja raczy³ nam pozwolić zrobić, nasz N[ajprzewielebniejszy] 
O[jciec] Genera³ we Lwowie im się osiedlić nie pozwoli³51. Na to Ks[iądz] 
Metropolita ofiarowa³ im tymczasowo rezydencję swoją w Uniowie52 pod 
Przemyślanami53. Tam więc przybyli dnia 22-go bm. o. Van der Straeten54 su-
perior i o. S. Mrijvers55 (sic) minister (obaj jeszcze ob[rządku] ³ac[iñskiego], 
aż się poduczą obrządku wschodniego), o. Bonne56 i o. Poisson57, obaj już 
ob[rządku] gr[eckokatolickiego] od pó³tora roku i dwaj braciszkowie. W[e] 
wrześniu jeszcze kilku ma O[jciec] Prowincja³ belgijski58 do Uniowa przys³ać 
ojców i braci, bo ten dom pod jego jurysdykcją, a nie pod naszym O[jcem] 
Prowincja³em ma pozostać.

Tak więc ca³a sprawa się przedstawia. Wasza Ekscelencja raczy wziąć ją do 
wiadomości. Daj Boże, aby Bóg ich uży³ do z³agodzenia scysji, jaka nasta³a 
między Rusinami i Polakami w Galicji.

Prosząc o arcypasterskie b³ogos³awieñstwo, pozostaję waszej Ekscelencji

s³uga najniższy w J[ezusie] i M[aryi]
o. Bernard Łubieñski CSsR

Mościska, 26/VIII 1913

* * *

49 Informacja o pierwszej podróży do Kanady metropolity lwowskiego obrządku greckokatolickiego 
Andrzeja Szeptyckiego w 1910 r. na Kongres Eucharystyczny w Montrealu. E. Prus, Patriarcha galicyjski. 
Rzecz o arcybiskupie Andrzeju Szeptyckim metropolicie greckokatolickim (1865-1944), Wroc³aw 1999, s. 47.

50 Łac.: miejsce osiedlenia.
51 Perspektywa osiedlenia się redemptorystów obrządku rzymskokatolickiego i greckokatolickiego we 

Lwowie, podleg³ych dwom różnym prowincja³om, wywo³a³a kryzys na linii arcybiskup Bilczewski – 
arcybiskup Andrzej Szeptycki. Spór rozstrzygną³ genera³, przyznając prowincji belgijskiej prawo zak³a-
dania klasztorów greckokatolickich na terenie ca³ej Galicji z wyjątkiem Lwowa. APAT, S. Sojka, Dzieje 
redemptorystów, s. 162.

52 Uniów – wieś w pow. Przemyślany, woj. Tarnopol; mieści³ się tam klasztor oo. bazylianów obrządku 
greckokatolickiego.

53 Przemyślany – miasto powiatowe w woj. Tarnopol.
54 Van der Straeten Emiel (1862-1924), redemptorysta belgijski, prze³ożony redemptorystów obrządku 

greckokatolickiego dla Ukraiñców w latach 1913-1924. М. Бубній, Редемптористи візантійсько-українсь-
кого обряду у львівській митрополії УГКЦ в 1913–1939 роках, Львів 2003, s. 32-33.

55 W³aściwie: Schrijvers Józef (1876-1945), redemptorysta belgijski, od 1913 r. pracowa³ wśród Ukraiñców 
obrządku greckokatolickiego w Galicji.

56 Bonne Frans-Xaveer (1882- ?), redemptorysta belgijski, wystąpi³ ze Zgromadzenia w 1921 r.
57 Poisson Frans (1886- ?), redemptorysta belgijski, wystąpi³ ze Zgromadzenia w 1918 r.
58 W tym czasie funkcje tę pe³ni³ o. Josef Strybol (1859-1923).
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List 9

List arcybiskupa Józefa Bilczewskiego do o. Bernarda Łubieńskiego, 
Lwów, 20 października 1913 roku.
Oryg.: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie, bsygn.

Najczcigodniejszy59 Ojcze,

Ksiądz Wesoliñski60, nowy proboszcz w Rzęśnie Pol[skiej], odniós³ się 
z prośbą, abyście Ojcowie byli ³askawi urządzić w jego parafii misję w adwen-
cie. Bardzo jego prośbę polecam.

Nowe są nadzieje, że Ojcowie Kochani przecież otrzymacie placówkę we 
Lwowie. Ale o tym dok³adnie po uroczys[tości] Wszystkich Świętych. Przy-
jeżdża w tej sprawie X. Je³owicki61.

Łączę wyrazy czci najg³ębszej. Bardzo proszę o modlitwę

Lwów, 20/10 [1]913       s³uga oddany
        † Józef Bilczewski

* * *

59 i Tekst pisany czarnym atramentem na karcie papieru listowego.
60 Wesoliñski Adam (1867-1914), święcenia kap³añskie w 1893 r. w Przemyślu, w l. 1893-1903 duszpasterz 

parafialny i dzia³acz spo³eczny w diecezji przemyskiej, w l. 1903-1914 pracowa³ w archidiecezji lwow-
skiej, redagując i wydając „Gazetę Niedzielną” adresowaną do katolickich warstw ludowych Galicji 
Wschodniej, by³ także wiceprezesem Związku Katolicko-Spo³ecznego, pos³em do Sejmu Krajowego 
(1906-1908), wydawcą tanich broszur i pism o charakterze religijnym i spo³eczno-politycznym. J. Wo³-
czañski, Wesoliński Adam, w: Słownik Biograficzny Katolicyzmu Społecznego w Polsce (dalej jako SBKSwP), t. 3, 
pr. zbior., Lublin 1995, s. 172-174.

61 Je³owicki Eustachy (1886-1930), święcenia kap³añskie w 1908 r. dla archidiec. lwowskiej ob. ³ac., 1908-
1910 wikariusz par. Siemianówka, w 1910 r. uzyska³ doktorat z teologii na Uniwersytecie Jagielloñskim, 
1910-1911 studia przyrodnicze tamże, 1913-1919 kanonik gremialny Kapitu³y Metropolitalnej we Lwo-
wie, 1919-1930 proboszcz par. Trembowla: twórca ochronek, sierociñców i burs studenckich, budowni-
czy nowego kościo³a (1924-1928); by³ rzecznikiem apostolstwa religijno-naukowego wśród inteligencji, 
w 1929 r. uzyska³ habilitację z teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazi-
mierza we Lwowie, publikowa³ na ³amach „Gazety Kościelnej”, „Miesięcznika Katechetycznego i Wy-
chowawczego” oraz „Przeglądu Powszechnego”; w 1930 r. zosta³ powo³any na katedrę teologii moralnej 
Wydzia³u Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego, ale z powodu śmierci nie zdo³a³ jej objąć. 
J. Wo³czañski, Jełowicki Eustachy, w: Encyklopedia Katolicka (dalej jako EK), t. 7, Lublin 1997, kol. 1165-1166; 
informacje w³asne autora.
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List 10

List o. Bernarda Łubieńskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, 
Mościska, 10 listopada 1913 roku, rps.
Kopia: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie, bsygn.

J[ezus]62 M[aria] J[ózef] A[lfons]

Celsissime Domine!
Dopiero wczoraj wróci³em z Poznañskiego po pracy do domu. Na naj-

³askawszy Jego list odpowiadam, że się już z ks. Wesoliñskim umówi³em, że 
trzech ojców mu przyślę 29 bm. do pracy w Rzęśnie Polskiej i w filii jego pa-
rafii.

Z ks. kanonikiem Je³owickim też listownie porozumia³em się i oczekuję je-
go odpisu, żeby wiedzieć i donieść naszemu prowincja³owi P[rzewielebnemu] 
O[jcu] Pasurowi63, kiedy się mamy u niego stawić na oględziny miejsca, któ-
re nam tak wspania³omyślnie ks. kanonik ofiaruje, a Wasza Ekscelencja tak 
³askawie pozwala objąć. A wtedy nie omieszkamy stawić się u Arcypasterza, 
żeby podziękować za jego troskę o nasze osiedlenie się we Lwowie.

W nadziei, że nam nasz O[jciec] Genera³ zezwoli przyjąć tę fundację, pro-
szę Bogu polecić tę sprawę i b³agając o Jego Arcypasterskie b³ogos³awieñstwo, 
pozostaję

s³uga uniżony w J[ezusie] i M[aryi]
o. B[ernard] Łubieñski CSsR

Mościska, 10/11/1913

* * *

62 Tekst pisany czarnym atramentem na 1,5 stronicy papieru listowego formatu zeszytowego. W lewym 
górnym rogu nota niebieską kredką ręką archiwisty: „Łubieñski”.

63 Pasur Teofil (1857-1931), święcenia kap³añskie w 1886 r. w Zgromadzeniu Redemptorystów, rektor klasz-
toru w Tuchowie, 1901-1909 wiceprowincja³, 1909-1918 prowincja³ Prowincji Polskiej. R.P. Teophilus Pasur 
1857-1931. Prov. Polonicae, „Analecta Congregationis Ssmi. Redemptoris”, 10 (1931), s. 308-311.
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List 11

List o. Bernarda Łubieńskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, 
Mościska, 5 maja 1914 roku, rps.
Kopia: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie, bsygn.

J[ezus]64 M[aria] J[ózef] A[lfons]

Ekscelencjo,
W żywocie N[ajprzewielebniejszego] Św[iętego] Ojca Alfonsa stoi, że je-

żeli który z kandydatów na probostwo w jego diecezji di San Agata dei Got-
ti65 ugania³ się o poparcie przez inne osoby, ipso facto66 sta³ się na tę posadę 
inhabilis67.

Nie polecam więc waszej Ekscelencji księdza Wierzbickiego68 na probo-
stwo w Rzęsnej Polskiej, bo go nie znam, tylko moi ojcowie po misji u nie-
go opowiadali mi, że jest per³ą kap³anem. Śmiem jednak za³ączyć list od ks. 
Wierzbickiego, który sprawi Waszej Ekscelencji niezawodnie przyjemność.

Przy tej okazji ścielę się u Jego nóg i proszę o arcypasterskie b³ogos³awieñ-
stwo

s³uga uniżony w J[ezusie] i M[aryi]
o. Bernard Łubieñski CSsR

Mościska, 5/5 1914

* * *

64 Tekst pisany czarnym atramentem na 1,5 stronicy papieru listowego formatu zeszytowego. W lewym 
górnym rogu nota niebieską kredką ręką archiwisty: „Łubieñski”.

65 Stolica diecezji, której biskupem w latach 1762-1775 by³ św. Alfons M. de Liguori.
66 Łac.: tym samym.
67 Łac.: niezdatny, niezdolny.
68 Wierzbicki Franciszek (1874-1959), święcenia kap³añskie w 1897 r., 1897-1898 wikariusz par. Stryj, 1898-

1902 wikariusz par. Stanis³awów, 1902-1905 koadiutor proboszcza par. Draganówka, 1905-1918 proboszcz 
tamże, 1918-1945 proboszcz par. Rzęsna Polska; w ramach ekspatriacji wyjecha³ na teren Administracji 
Apostolskiej Kamieñskiej, Lubuskiej i Pra³atury Pilskiej (późniejsza diec. gorzowska); 1945-1946 dusz-
pasterz par. Wielgowo, 1946-1959 administrator par. Przytoczna; zmar³ 17 marca 1959 r. tamże. W. Ur-
ban, Duszpasterska siejba kapłanów-repatriantów na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1970, Wroc³aw 1972, 
s. 98-99.
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List 12

List o. Bernarda Łubieńskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, 
Wielkie Strzelce Poznańskie, 16 lipca 1914 roku, rps.
Kopia: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie, bsygn.

J[ezus]69 M[aryja] J[ózef] A[lfons]  
W[ielkie] Strzelce Poznañskie70, 
16/7/1914

Ekscelencjo!

Przed kilkoma dniami by³em we Lwowie, to jest przedwczoraj, i zachcia³o 
mi się z³ożyć powinszowanie infra Novennam Sancti Joseph71 Waszej Ekscelencji, 
ale mi na mieście powiedziano, że Go w domu nie zastanę.

Z daleka więc sk³adam u nóg Jego nasze najświętsze życzenia wszelkich ³ask 
Bożych i modlitwy, naszymi Mościskami starać będziemy się Mu wywdzię-
czyć, że nas do Lwowa przytulić raczy³. A choć jeszcze tam nie jesteśmy, już 
się do serca Jego pasterskiego tulimy i radzilibyśmy pandus divi72 z Nim dźwi-
gać. Tak więc w zesz³ym tygodniu w biednym Stanis³awowie73 tak z¿ydowia-
³ym mia³em rekolekcje parafialne.

Prosząc o b³ogos³awieñstwo, ręce ca³uję i pozostaję 

s³uga uniżony w J[ezusie] i M[aryi]
o. B[ernard] Łubieñski CSsR

Tu mówią, że N[ajprzewielebniejszy] ks. Schulte74, biskup paderborneñ-
ski, ma najlepsze widoki być następcą kard. Koppa75, bo z Polakami nie trzy-
ma!

* * *

69 Tekst pisany czarnym atramentem na 1 stronicy papieru listowego formatu zeszytowego. W lewym gór-
nym rogu nota niebieską kredką ręką archiwisty: „Łubieñski”.

70 Wielkie Strzelce – miejscowość k. Gostynia w Poznañskiem.
71 Łac.: w czasie nowenny do św. Józefa.
72 Łac.: ciężar boski.
73 Stanis³awów – miasto wojewódzkie w archidiecezji lwowskiej.
74 Osoba niezidentyfikowana.
75 Kopp Georg (1837-1914), święcenia kap³añskie w 1862 r. w Hildesheim, 1881-1887 biskup Fuldy, od 1884 

r. cz³onek pruskiej Rady Pañstwa, od 1887 r. biskup Wroc³awia, mianowany w 1893 r. kardyna³em, od 
1900 r. przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec. K. Engelbert, Kopp Georg, w: Lexicon für Theo-
logie und Kirche, t. 6, Freiburg im Br. 1961, kol. 537-538.
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List 13

List o. Bernarda Łubieńskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, 
Mościska, 2 marca 1915 roku, rps.
Kopia: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie, bsygn.

J[ezus]76 M[aria] J[ózef] A[lfons]

Ekscelencjo,
Żandarm, który wywióz³ stąd do Lwowa dnia 20 z[esz³ego] m[iesiąca] na-

szych ojców: Kanię77, Witkowskiego78 i Kotyñskiego79, oraz dwóch bracisz-
ków: Tomasza80 i Jacka81, przyby³ nazajutrz nam opowiedzieć, że ich odstawi³ 
do Genera³ – Gubernatora, a ten ich odes³a³ do waszej Ekscelencji82.

Daj Boże, że nam prawdę mówi³. Bo w tym razie mogę być o nich spo-
kojny, że się Wasza Ekscelencja raczy nimi zaopiekować, utrzyma ich razem, 
żeby zachowali vitam communam83, tak dla zakonników niezbędną, i od obec-
nego rządu otrzyma dla nich utrzymanie, żeby Waszej Ekscelencji nie cią-
żyli na rękach. Upraszam o wiadomość o nich, przynajmniej ustną, przez 
oddawcę niniejszego listu, bardzo poczciwego s³ugę naszego Kościo³a Mi-
cha³a Ziobra84.

Śmiem teraz przedstawić stan obecny parafii mościskiej. Liczy się tu dusz 
na 12 000; do chorych w jedną i drugą stronę jedzie się z mila drogi; z dalszych 
też stron przybywa, jak do miasteczka, moc ludzi do spowiedzi.

Ja do chorych już jechać nie mogę; o. Nuckowski85, jedyny pozosta³y tu 
mój wspó³brat, bardzo chętnie jeździ, ale nie jest zbyt silny.

76 Tekst pisany czarnym atramentem na 3 stronicach papieru listowego formatu zeszytowego. W lewym 
górnym rogu nota niebieską kredką ręką archiwisty: „Łubieñski”.

77 Kania Józef (1885-1944), kap³an-redemptorysta, zginą³ jako rektor klasztoru w Warszawie na Woli pod-
czas powstania warszawskiego

78 Witkowski Wojciech (1868-1929), kap³an-redemptorysta, misjonarz ludowy.
79 Kotyñski Henryk (1880-1944), kap³an-redemptorysta, zginą³ w klasztorze w Warszawie na Woli pod-

czas powstania warszawskiego.
80 Duda Feliks (1878-1944), imię zakonne Tomasz Akwinat, redemptorysta-brat koadiutor.
81 Łączka W³adys³aw (1894-1962), imię zakonne Jacek, redemptorysta-brat koadiutor.
82 Pod datą 20 lutego 1915 r. arcybiskup Bilczewski zanotowa³ w podręcznym dzienniku: „Wieczór o godz. 

10 dwóch żandarmów odstawi³o do mnie superiora oo. redemptorystów z Mościsk i dwóch innych ka-
p³anów, i dwóch braciszków. Zapyta³em żandarma: co ci księża z³ego zrobili, żeście ich tu przywieźli? 
Odpowiedzia³: niczewo, niczewo. Więc jak to, wy za nic wywozicie kap³anów? A... czas wojny – odrz[ek³] 
żandarm. Przywieźli ich po po³udniu, przes³uchali, nie znaleźli winy, do mnie odes³ali. Musia³em 
podpisać kartkę, że ich odebra³em, że biorę odpowiedzialność, iż Lwowa nie opuszczą. Umieści³em 
ich w Semin[arium] Duch[ownym]”. AGS³NSJ, Dzienniczek, s. 473.

83 Łac.: wspólnotę życia.
84 Osoba niezidentyfikowana.
85 Nuckowski Marcin (1875-1945), kap³an-redemptorysta, misjonarz ludowy, ostatnie lata życia spędzi³ 

w Wilnie.
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Ośmielam się więc prosić waszą Ekscelencję, żeby raczy³ postarać się u Rzą-
du o odes³anie nam ojców lub choć jednego z nich, lub którego z We³dzirza86 
albo może jakiego kap³ana świeckiego, który by u nas móg³ zamieszkać, sto-
³ować się i mia³by co dzieñ intencję mszalną, a jeśliby Wasza Ekscelencja po-
zwoli³, odda³bym w jego ręce zarząd ca³ej parafii.

Wreszcie śmiem się zapytać o Waszej Ekscelencji zdanie, czy by się na co 
przyda³o, abym przyby³ do Lwowa i stawi³ się u Genera³ – Gubernatora, po-
nieważ mówi po francusku, przedstawi³bym mu, jak żadnej winy nam rewi-
zja podwójna żandarmerii nie przypisuje, li tylko że mamy za wielki wp³yw 
na ludzi, a wobec oblężenia Przemyśla jest to niebezpiecznym! Jeśli Wasza 
Ekscelencja uzna, żeby takie przedstawienie wp³ynę³o na hr. Bobryjñskiego87, 
żeby nam ojców nazad odes³a³, to bym oczywiście pospieszy³ do Lwowa. Ale 
wątpię, aby moje przedstawienie nañ wp³ynę³o, jeżeli na s³owa Waszej Eksce-
lencji za nami zważać nie będzie.

Przepraszam Ekscelencję, że naszymi sprawami czas Mu zajmuję, kiedy 
bardzo na Nim dziś ciąży cura totius archidioeceseos et ultra88. Będziemy się 
modlić za waszą Ekscelencję, szczególnie w dzieñ św. Józefa.

Z najg³ębszym szacunkiem prosząc o b³ogos³awieñstwo

s³uga najniższy w J[ezusie] i M[aryi]
o. Bernard Łubieñski CSsR

Mościska, 2/3 1915

* * *

86 We³dzirz – wieś w pow. Dolina, woj. Stanis³awów, na terenie archidiecezji lwowskiej ob. ³ac.
87 W³aściwie: Bobriñskij Jerzy, hrabia; Rosjanin, od 22 września 1914 r. do 20 czerwca 1915 r. pierwszy ge-

nera³ – gubernator Galicji Wschodniej z siedzibą we Lwowie w okresie okupacji rosyjskiej. B. Janusz, 
293 dni rządów rosyjskich we Lwowie (3 IX 1914 – 22 VI 1915), Lwów 1915, passim.

88 Łac.: troska o ca³ą archidiecezję i więcej.
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List 14

List o. Bernarda Łubieńskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, 
Mościska, 6 marca 1915 roku, rps.
Kopia: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie, bsygn.

J[ezus]89 M[aryja] J[ózef] A[lfons]  Mościska, 6/3/1915

Ekscelencjo,
Bóg zap³ać za list! Bóg zap³ać za idealny przytu³ek dany moim wspó³bra-

ciom! O. Superior Kania mi pisze, że im za dobrze! Bóg zap³ać stokrotnie 
Ekscelencji!

Na św. Józefa sk³adamy nasze życzenia, tak jak nas Kośció³ dziś naucza 
modlić się: Stet et pascat in fortitudine tua, Domine, in sublimitate nominis tui!90 Tak 
też ca³ą nowennę do św. Józefa tutaj zaofiarujemy za Waszą Ekscelencję, o. Nu-
ckowski, br. Pawe³91 i ja nędzny, 

s³uga uniżony w J[ezusie] i M[aryi] 
 o. B[ernard] Łubieñski CSsR

* * *

List 15

List o. Bernarda Łubieńskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, 
Mościska, 8 sierpnia 1915 roku, rps.
Kopia: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie, bsygn.

J[ezus]92 M[aryja] J[ózef] A[lfons]       

Ekscelencjo!
O. Nuckowski, nasz O[jciec] Minister, z³oży missalia Waszej Ekscelen-

cji. Śmiem znowu prosić, aby by³y rozdane biednym kap³anom w archidie-
cezji.

89 Tekst pisany czarnym atramentem na 1 stronicy papieru listowego formatu zeszytowego. 
90 Łac.: Niech trwa i prowadzi trzodę w Twojej mocy, Panie, we wznios³ości imienia Twego.
91 Święs Wawrzyniec (1884-1970), imię zakonne Pawe³, redemptorysta-brat koadiutor.
92 Tekst pisany czarnym atramentem na 2 stronicach papieru listowego formatu zeszytowego. 
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Raz jeszcze: Niechaj Bóg stokrotnie wynagrodzi Waszej Ekscelencji za oj-
cowską opiekę, jaką otoczy³ we Lwowie naszych wygnañców. Może Bóg nam 
da sposobność s³użenia i wywdzięczenia się za tyle dobrodziejstw pracą dla 
owieczek w archidiecezji.

Pesymistyczne moje zapatrywania, dzięki Bogu, nie spe³ni³y się. Ale prze-
praszam Waszą Ekscelencję, bo nimi zrani³em Jego serce arcypasterskie. No-
wa faza wojny rozpoczę³a się. Oby germanizacja nas nie pokona³a teraz! S³upy 
żelazne Chrobrego utkwi³y w naszej naturze polskiej. Więc trzeba ufać, że się 
nie zniemczymy!

Ręce Waszej Ekscelencji ze czcią i wdzięcznością ca³uję i proszę o b³ogo-
s³awieñstwo pasterskie

najlichszy s³uga w J[ezusie] i M[aryi]
o. B[ernard] Łubieñski

Mościska, 8/8/1915

***

List 16

List o. Bernarda Łubieńskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, 
Mościska, 6 czerwca 1916 roku, rps.
Kopia: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie, bsygn.

J[ezus]93 M[aryja] J[ózef] A[lfons]    Mościska 6/6/1916

Ekscelencjo!
Dziękuję za naj³askawsze i najmi³ościwsze Jego s³owa na mój jubileusz. 

Obwinia się Ekscelencja z b³ędu, że prędzej do mnie nie napisa³. Tymcza-
sem mnie się b³ędem wydaje to, że się Ekscelencja pofatygowa³ pisaniem do 
mnie i mając z milion swoich kochanych owieczek do pasienia, zają³ się sta-
rym koz³em, mną! Aliści Serce Dobrego Pasterza pozostawia swą trzódkę dla 
jednej owieczki straconej.

93 Tekst pisany czarnym atramentem na 1,5 stronicy papieru listowego formatu zeszytowego. W lewym 
górnym rogu nota niebieską kredką ręką archiwisty: „Łubieñski”.
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Więc i tę dobroć Waszej Ekscelencji Pan Jezus Mu przyjmie i zas³uży, że-
bym ja stary kozio³ nie poszed³ na zatracenie, lecz jeszcze zosta³ powolną ow-
cą Jezusową, jaką też pozostaję Waszej Ekscelencji 

s³uga oddany i wdzięczny
o. B[ernard] Łubieñski CSsR

* * *

List 17

List o. Bernarda Łubieńskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, 
Mościska, 16 marca 1917 roku, rps.
Kopia: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie, bsygn.

J[ezus]94 M[aryja] J[ózef] A[lfons]  Mościska, 16/3/1917

Ekscelencjo,
Niechaj św. Józef obfitością ³ask darzy Go za trudy podjęte w podróży do 

Warszawy dla dobra Kościo³a św[iętego] w naszej biednej ojczyźnie95. O to 
modlić się tu będziemy wszyscy, a szczególnie ojcowie i bracia, których Eks-
celencja przytuli³ w Seminarium, gdy ich Moskale stąd wywieźli.

Przesz³o sto lat od czasu, kiedy się Episkopat w Polsce tak licznie zebra³; 
a jeszcze nigdy się dotąd tylu arcybiskupów polskich nie zjecha³o. Powoli Bóg 
swego dzie³a dla nas dokona.

Ręce Ekscelencji najpokorniej ca³uję i o b³ogos³awieñstwo proszę

s³uga najlichszy w J[ezusie] i M[aryi]
o. B[ernard] Łubieñski CSsR

94 Tekst pisany czarnym atramentem na 1 stronicy papieru listowego formatu zeszytowego. W lewym gór-
nym rogu nota niebieską kredką ręką archiwisty: „Łubieñski”.

95 Aluzja do obchodów stulecia erygowania archidiecezji w Warszawie zorganizowanych 10-15 marca 
1917 r. Uczestniczyli w nich wszyscy biskupi ordynariusze diecezji rzymskokatolickich trzech zabo-
rów: arcybiskup Edmund Dalbor (archidiecezja gnieźnieñsko-poznañska), arcybiskup Józef Bilczew-
ski (archidiecezja lwowska ob. ³ac.), biskup Adam Stefan Sapieha (diecezja krakowska), biskup Józef 
Sebastian Pelczar (diecezja przemyska ob. ³ac.), biskup Leon Wa³ęga (diecezja tarnowska), biskup Sta-
nis³aw Zdzitowiecki (diecezja kujawsko-kaliska), biskup Antoni Nowowiejski (diecezja p³ocka), biskup 
Marian Ryx (diecezja sandomierska), biskup Augustyn Łosiñski (diecezja kielecka), biskup pomoc-
niczy archidiecezji warszawskiej Kazimierz Ruszkiewicz, ks. Zenon Kwiek (administrator diecezji sej-
neñskiej) i arcybiskup Józef Teodorowicz (archidiecezja lwowska obrządku ormiañskokatolickiego). 
C. Pest, Kardynał Edmund Dalbor (1869-1926). Pierwszy prymas Polski Odrodzonej, Poznañ 2004, s. 119-121.
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List 18

List o. Bernarda Łubieńskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, 
Częstochowa, 11 listopada 1917 roku, rps.
Kopia: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie, bsygn.

J[ezus]96r M[aryja] J[ózef] A[lfons]       Jasna Góra – Częstochowa, 
         11/11/1917

Ekscelencjo!
Pewnie mi to Matka Boska tu na Jasnej Górze przypomnia³a, że mi Eks-

celencja poleci³ przy mojej ostatniej u Niego ³askawej audiencji, żebym mu 
w liście przed³oży³ to, jakim by móg³ duszpasterzowaniem, g³ównie po mia-
stach i miasteczkach, kap³an uczynić bardzo wiele w op³akanym stanie dusz: 
inteligencji, przemys³owców, rzemieślników i wyrobników, stroniących dziś 
od Kościo³a i kleru.

Zasada: „Idźmy w lud!”, a raczej s³owa P[ana] Jezusa o Dobrym Pasterzu: 
„Znam moje i znają mię moje… nazywa owce swe mianowicie i wywodzi 
je… daje duszę swoją”, wskazują, że trzeba pasterzom dzisiaj od domu do 
domu lustrować ca³ą swoją parafię, żeby się zetknąć z każdą owieczką, o ile 
się da osobiście. Po wsiach dzieje się to, gdy kap³ani chodzą po kolędzie i dla-
tego jeszcze, dzięki Bogu, wiejski lud garnie się do Boga i do swego księdza 
i szczyci się odwiedzinami swego proboszcza lub wikarego. W miastach ta-
kie odwiedziny muszą mieć inny charakter.

1)  Nie z powodu kolędy, ani dla żadnego zysku lub utrzymania stosun-
ków towarzyskich, ale dla zapoznania się ze swoimi owieczkami, za 
które ma się przed Bogiem odpowiadać.

2) Niekoniecznie w dnie świąteczne, ale w ciągu ca³ego roku, dom za 
domem, rodzina za rodziną – częściej tam, gdzie większa bieda mo-
ralna.

3) W godzinach nieraz wieczornych, kiedy się najpewniej wszystkich 
w domu znajdzie.

4) Do zamożnych i wykszta³conych zarównie [sic], jak i najuboż-
szych.

5) Nie na stopnie towarzyskiej, na pogadankę lub na herbatkę u wyż-
szych, ani na to, by burmistrzować, gromić u niższych.

96	 Tekst pisany czarnym atramentem na 1 stronicy papieru listowego formatu zeszytowego. W lewym gór-
nym rogu nota niebieską kredką ręką archiwisty: „Łubieñski”.
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6) Z ojcowską powagą i mi³ością: „Ja waszym Pasterzem i Ojcem, więc 
o wasze mi idzie dusze”. Przyjmą – dobrze. Nie przyjmą – przecier-
pieć, przeczekać, może kiedyś później godzina ³aski wybije.

7) Przyjść ze sporym kwestionariuszem: gdzie ślub brali, czy dzieci 
ochrzczone? Czy chodzą na katechizm? Jakie mają gazety? Czy byli 
u spowiedzi i komunii wielkanocnej? Czemu nie częściej? Czy nale-
żą do jakiego katolickiego stowarzyszenia lub bractwa? Czy chodzą 
na mszę św.? Ale też – jakie mają zajęcie, zarobek? Czy brakuje chle-
ba? Mieć notesik, by sobie zapisać, co trzeba pro memoria97, by w czym 
poradzić, pomóc i mieć w pamięci na przysz³ą wizytę.

8) W większych parafiach może proboszcz rozdzielić parafię wed³ug ulic 
na rewiry i obdzielić swoich wikarych i sobie jeden wybrać – każdy 
swoją część lustruje i duszami się opiekuje, szczególniej wikarzy pod 
ręką proboszcza – a wtedy jak się zaprawią do duszpasterzowania!

9) Nie omijać nawet domów i mieszkañ innowierców, by się dowiedzieć, 
czy jest tam s³uga lub s³użąca należąca do parafii. Z innowiercami ³a-
godnie i po ojcowsku się obejść – możebnym, że się i ich P[anu] Bo-
gu pozyska.

10) Mieć ze sobą, szczególnie wieczorami, kościelnego lub z bractwa ja-
kiego wiarusa. Bo się można po miastach zderzyć z miejscami nie-
rządu, a tych oczywista trzeba omijać.

11) Na taką pastorację98 trzeba mieć dużo taktu i roztropności, i ducha 
wiary, a szczególnie poświęcenia i cierpliwości.

12) Wytrwać i nie zniechęcać się w tej pracy. Powoli nabierze się coraz 
większej zręczności, a skutki będą pe³ne pociechy i b³ogos³awieñstwa 
Bo¿ego.

13) Nigdy nie puścić się na te odwiedziny bez polecenia się Bogu i Jego 
Matce Najśw[iętszej].

14) Mieć ze sobą obrazeczki i medaliki dla dzieci po domach lub dla ja-
kiego większego grzesznika.

To jest, Ekscelencjo, duszpasterzowanie, które pozna³em i praktykowa³em 
przed laty w Anglii. Poleci³em jednemu gorliwemu ks[iędzu] proboszczowi 
w jednym z naszych większych miast, aby tego rodzaju duszpasterzowania 
spróbowa³, puści³ się wieczorem w jedną ulicę i przeszed³ kilka domów, zaglą-
dając do każdego pomieszkania od piwnic aż po strych. Potem mi się przy-
zna³, że nie mia³ wyobrażenia, co jest do zrobienia dla swoich parafian, aż 
się tam przypatrzy³ opuszczeniu ich dusz. Radowa³ się, że znalaz³ niejedną 
owcę, która by³a zginę³a. Nie jest to praca dla wiekowych kap³anów, ale dla 
m³odych i zdrowych jedyna.

97 Łac.: dla pamięci.
98 Tu w znaczeniu: akcję pastoralną, duszpasterską.
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Z najg³ębszym szacunkiem śmię [sic] się do uznania Waszej Ekscelencji 
przed³ożyć tę sprawę i b³agać o jej popieranie 

 najniższy s³uga w J[ezusie] i M[aryi]
 o. Bernard Łubieñski CSsR

* * *

List 19

List arcybiskupa Józefa Bilczewskiego do Zgromadzenia Redempto-
rystów, Lwów, 16 stycznia 1918 roku.
Oryg.: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie.

Konsystorz99 Metropolitalny          Lwów, dnia 16 stycznia 1918
obrz[ądku] ³ac[iñskiego]
we Lwowie     
L. 147

Do 
Wielebnego Zgromadzenia OO. Redemptorystów
w  Maksymówce100 
pow. We³dzirz

C[esarski] i k[rólewski] Oddzia³ budownictwa przy c[esarskiej] i k[rólewskiej] 
Komendzie korpusu w Przemyślu (k[eiserliche] u[nd] k[önigliche] Militarbauabtei-
lung des Militarkommandos Przemyśl) przes³a³ nam pismem z 6 stycznia 1918 L. 
10734 wykaz dzwonów zarekwirowanych w tamtejszej parafii. Kopię tego wy-
kazu przesy³amy w za³ączeniu101. 

Wyp³atę odszkodowania za te dzwony czyni wspomniana komenda za-
leżnym od uzupe³nienia brakujących w wykazie dat.

Wzywamy Wielebne Zgromadzenie, by sporządzi³o nowy taki sam wy-
kaz z uwidocznieniem wszystkich dat i odbywa jak najrychlej Konsystorzo-
wi Metropolitalnemu przys³a³o.

99 Tekst pisany na maszynie z odręcznym autografem autora.
100 Maksymówka – wieś w pow. Dolina, woj. Stanis³awów; należa³a do parafii rzymskokatolickiej w We³-

dzirzu. W Maksymówce mieści³a się placówka redemptorystów.
101 Kopia nie zachowa³a się.
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G³ównie chodzi o ustalenia, czy ciężar dzwonów podany w wykazie 
„w przybliżeniu” („circa”), a napisany o³ówkiem, rzetelnie jest podany w ki-
logramach. Jeśli waży³ który dzwon więcej, a Wielebne Zgromadzenie ma na 
to dowody, należy w nowym wykazie podać w³aściwą liczbę kilogramów, a do-
wód do sprawozdania do Konsystorza do³ączyć.

† Józef   A[rcy]b[isku]p

* * *

List 20

List o. Bernarda Łubieńskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, 
Mościska, 14 maja 1918 roku, rps.
Kopia: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie, bsygn.

J[ezus]102 M[aryja] J[ózef] A[lfons]            Mościska, 14/5/1918

Illustrissime et Reverendissime Domine!103

Mam tu przed sobą prośbę, jaką ks. Szuman104, dziekan w Łucku, wniós³ 
do Niego o zakonników na misję w Łucku105, oraz kartkę, jaką Ekscelencja 
raczy³ wręczyć oddawcy tej prośby do naszego O[jca] Prowincja³a na Podgó-
rzu w Krakowie.

Ponieważ nasz O[jciec] Prowincja³ mnie poleci³ u³ożyć tę misję, przede 
wszystkim śmiem z³ożyć uniżenie nasze podziękowanie Waszej Ekscelencji 
za ³askawe wskazanie nas ks. Szumanowi; Bóg zap³ać!

Śmiem jednak jeszcze trudzić Ekscelencję o u³atwienie mi podróży do 
Łucka, a mianowicie o informację:

1)  Czy Łuck przynależy do okupacji niemieckiej czy austriackiej?
2) Czy można się nam dostać do Łucka via Podwo³oczyska106, Prosku-

rów107, Szepetówka108 bez przejechania przez terytorium okupowa-
nym od Niemców? Bo choć ta droga jest d³uższa i uciążliwa, radbym 

102 Tekst pisany czarnym atramentem na 2,5 stronicy papieru listowego formatu zeszytowego. W lewym 
górnym rogu nota niebieską kredką ręką archiwisty: „Łubieñski”.

103 Łac.: Najjaśniejszy i Najczcigodniejszy Panie.
104 Szuman Leopold (1866-?), święcenia kap³añskie w 1889 r. w Żytomierzu, kanonik gremialny Kapitu³y 

Katedralnej w Łucku do 1939 r. Dalsze losy nieznane.
105 Łuck – stolica Wo³ynia, od 1919 r. siedziba biskupów ³ucko-żytomierskich, od 1925 r. po ustaniu unii 

personalnej z Żytomierzem siedziba biskupów ³uckich.
106 Podwo³oczyska – miasto w pow. Ska³at, woj. Tarnopol, na terenie archidiecezji lwowskiej ob. ³ac.
107 Proskurów (P³oskirów) – miasto na Podolu, w obrębie diecezji kamieniecko-podolskiej.
108 Szepetówka – miejscowość na Podolu, w obrębie diecezji kamieniecko-podolskiej.
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uniknąć udawania się do konsula niemieckiego we Lwowie, bo u nie-
go sprawy się ciągną ad indefinitum109.

 Przepraszam, że odważam się Ekscelencję tym trudzić, ale W[asza] Eks-
celencja najpierw raczy mnie o tym poinformować i przez swego Ks[iędza] 
Kapelana przys³ać odpowiedź.

Z najg³ębszą czcią i szacunkiem, prosząc o b³ogos³awieñstwo, pozostaję

s³uga najniższy w J[ezusie] i M[aryi]
 o. B[ernard] Łubieñski CSsR

* * *

List 21

List arcybiskupa Józefa Bilczewskiego do prowincja³a redemptorystów 
o. Emanuela Trzemeskiego, Lwów 17 września 1918 roku.
Oryg.: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie

Przewielebny110 Ojcze Prowincjale111,
Bardzo przepraszam za zw³okę w odpowiedzi, ale list zasta³ mnie dopie-

ro w ostatnie chwili.
Obaj byliśmy zdania, że ze względów kościelnych i przez wzgląd na dobro 

Waszego Zgromadzenia nie jest rzeczą poważną, aby blisko siebie osiedlili 
się oo. redemptoryści polscy i ruscy, podlegający dwom osobnym prowin-
cja³om.

Powody te trwają, ja tedy wbrew przekonaniu mojemu stanowiska mojego 
zmienić nie mogę. Zrobicie, co zechcecie. 

Niespodzianką by³o dla mnie, że redemptoryści polscy gotowi opuścić 
swą placówkę na Zniesieniu, żeby zrobić miejsce redemptorystom ruskim. 
Krok ten wywo³a zdziwienie w ca³ym kraju.

Polecam się modlitwom Przewielebnego Ojca i ³ączę wyrazy g³ębokiego 
powa¿ania

Lwów, 17/9 [1]918    s³uga w Chrystusie
        † Józef Bilczewski

109 Łac.: do nieokreślonego czasu.
110 u Tekst pisany na maszynie z odręcznym autografem autora.
111 List adresowany do o. Emanuela Trzemeskiego (1879-1968), kap³ana-redemptorysty, w latach 1918-1933 

prowincja³a Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.
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List 22

List arcybiskupa Józefa Bilczewskiego do prowincja³a redemptorystów 
o. Emanuela Trzemeskiego, Lwów, 9 kwietnia 1919 roku.
Oryg.: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie

Przewielebny112 Ojcze Prowincjale,

Bardzo dziękuję za ³askawe życzenia. O. Kintzinger113, redemptorysta ze 
Zboisk114 oświadczy³ mi, że Ojciec zachęca³ go w lecie zesz³ego roku, aby Re-
demptoryści ukraiñscy osiedlili się w Zboiskach, bo wy porzuciliście myśl 
osiedlenia się na Zamarstynowie115.

O ojcu Boune redempt[oryście] ukr[aiñskim] zauważyli cz³onkowie Koa-
licji we Lwowie, że zrobi³ na nich wrażenie zagorzalszego Ukraiñca od rodo-
witych Ukraiñców. Ja sądzi³em, że redemptoryści mają zadanie dawanie misji 
ludowi. Widocznie omyli³em się. Lękam się, że za to stanowisko, jakie teraz 
zajmują, ani Kośció³, ani nawet Ruś nie będzie im w przysz³ości wdzięczna. 

Przepraszam, że o tym piszę, zdaje mi się jednak, że jest tylko moim obo-
wiązkiem zwrócić na to, co się dzieje, uwagę, ale że to leży wprost także w in-
teresie Waszego Zgromadzenia.

Łączę dla Przewiel[ebnego] O[jca] Prowincja³a i dla wszystkich kochanych 
Ojców życzenia najlepszych Świąt, wyrazy czci g³ębokiej,

Lwów, 9/4 [1]19      
proszę bardzo o modlitwę

† Józef Bilczewski
    

* * *

112 Tekst pisany na maszynie z odręcznym autografem autora.
113 Kinzinger Hektor (1876-1956), redemptorysta belgijski, od 1913 r. w Galicji w obrządku greckokatolic-

kim.
114 Zboiska – wieś na obrzeżach Lwowa od strony pó³nocnej, z czasem dzielnica miasta.
115 Zamarstynów – dzielnica Lwowa od strony pó³nocnej.
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List 23

List arcybiskupa Józefa Bilczewskiego do prowincja³a redemptorystów 
o. Emanuela Trzemeskiego, Lwów, 18 lutego 1921 roku.
Oryg.: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie.

Konsystorz116 Metropolitalny   Lwów, dnia 18 lutego 1921
obrz[ądku] ³ac[iñskiego] we Lwowie               
L. 1307 

Do
Przewielebnego Ks. Emanuela Trzemeskiego
Prowincja³a Zgromadzenia XX. Redemptorystów
w Krakowie–Podgórzu

Potwierdzamy, że dnia 10 stycznia otrzymaliśmy od Waszej Przewieleb-
ności kwotę 56 670 m[arek] p[olskich], a w dniu 10 lutego br. kwotę 81 462 
m[arek] p[olskich] przeznaczone na stypendia mszalne. 

Za tę wielką pomoc dla księży archidiecezji naszej przesy³amy Przewie-
lebności Waszej najserdeczniejszą podziękę.

†Józef Arcybiskup

***

List 24

List arcybiskupa Józefa Bilczewskiego do prowincja³a redemptorystów 
o. Emanuela Trzemeskiego, Lwów, 10 marca 1921 roku.

Oryg.: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie

Konsystorz117 Metropolitalny             Lwów, dnia 10 marca 1921
obrz[ądku] ³ac[iñskiego]
we Lwowie                      
L. 2044

116 Tekst pisany na maszynie z odręcznym autografem autora.
117 Tekst pisany na maszynie z odręcznym autografem autora.
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Do
Przewielebnego O. Emanuela Trzemeskiego
Prowincja³a OO. Redemptorystów
w Krakowie

Otrzymaliśmy przez Bank eskortowy przekazane przez Waszą Przewie-
lebność 144 818 m[a]r[e]k na stypendia mszalne.

Za tę ponowną tak wielką pomoc dla księży naszej archidiecezji przesy³a-
my s³owa najserdeczniejszej podzięki.

† Józef 
Arcybiskup

* * *

List 25

List arcybiskupa Józefa Bilczewskiego do o. Bernarda Łubieńskiego, 
Lwów, 25 kwietnia 1921 roku, rps.
Oryg.: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie.

Lwów, 25/4 [1]921

Najczcigodniejszy118 i drogi Ojcze Jubilacie,

Sk³adając życzenia, podziękę od siebie, diecezji spe³ni³em tylko mój paster-
ski obowiązek. S³owa ludzkie są za s³abe na wyrażenie należnej wdzięczności, 
ale wiecznie trwać będzie uznanie, którym Ojciec i Syn, i Duch Święty og³o-
szą: Opus bonum re plevisti, bonum certamen certasti, reposita Tibi est corona iustitiae119.

Nie poruszy³bym sprawy stosunku drogiego mi Waszego Zakonu do diece-
zji i do mnie, czynię to jedynie dlatego, że Ojciec Kochany o niej wspomnia³. 
Rozumię [sic], że Zakon musi opuścić placówkę mniej ważną dla ważniejszej, 
na której są korzystniejsze warunki pracy i życia. I nigdy Wam tego za z³e nie 
bra³em, że porzuciliście [...]120. By³o mi to przykre, broni³em się, ale podda³em 

118 Tekst pisany na maszynie z odręcznym autografem autora.
119 Łac.: Dobre dzie³o wype³ni³eś, w dobrych zawodach wystąpi³eś, zosta³a od³ożona dla Ciebie korona 

sprawiedliwości.
120 S³owo trudne do odczytania.
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się konieczności. Żal wielki powsta³ dopiero wtedy w duszy – i to nie do ca³e-
go Zakonu, gdy spostrzeg³em pewną nieszczerość w traktowaniu sprawy. 

Pewnej nieszczerości dopatrzyliśmy się też ja i b[iskup] Twardowski121 
w sposobie traktowania sprawy z nami sprzedaży Waszego domu w Maksy-
mówce. Zrobiono nam ofertę. Gdy zg³osi³em, że w razie nieodwo³alnego wy-
cofania się Waszego kupię dom dla diecezji, nie mogliśmy się d³uższy czas 
doprosić odpowiedzi. B[iskup] Twardowski zrobi³ uwagę: „Wygląda tak, że 
ofiarowano nam kupno w przypuszczeniu, że domu nie kupimy”.

Nie zas³użyliśmy tym samym na sąd, który ktoś mia³ wypowiedzieć, że 
z Konsystorzem czy Ordynariatem Lwowskim nie można dojść do porozu-
mienia, bo nie wie się, czego chce. Chcemy tylko pe³nej szczerości, otwarto-
ści w mówieniu, postępowaniu z nami, a tej św. Ojciec Alfons nie by³by nam 
z pewnością odmówi³.

Jeszcze raz powtarzam, żywię sam, żywi ca³a diecezja największą wdzięcz-
ność dla Drogich Ojców za wszystko dobre, co u nas zdzia³aliście, i proszę 
o dalszą wydatną pomoc w odnowieniu ducha naszych Kresów.

  Łączę dla Drogiego Ojca i wszystkich kochanych Ojców wyrazy czci naj-
g³ębszej 

s³uga oddany w Panu
† Józef Bilczewski 

* * *

121 Twardowski Boles³aw (1864-1944), święcenia kap³añskie w 1886 r. we Lwowie, doktor prawa kanonicz-
nego, prefekt Seminarium Duchownego tamże (1888-1895), katecheta szkó³ średnich (1889-1895), kan-
clerz Konsystorza Metropolitalnego (1895-1902), proboszcz i dziekan w Tarnopolu (1902-1918), biskup 
pomocniczy archidiecezji lwowskiej (1918-1923), arcybiskup metropolita lwowski (1923-1944). J. Wo³-
czañski, Twardowski Bolesław, w: SBKSwP, t. 3, s. 154-156.
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List 26

List o. Bernarda Łubieńskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, 
Kraków–Podgórze 29 kwietnia 1921 roku, rps.
Kopia: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie, bsygn.
 
J[ezus]122 M[aria] J[ózef] A[lfons]                Podgórze–Kraków, 29/4 1921

Celsissime Domine!

Panie Boże zap³ać za wielką szczerość Jego listu z 25 bm., który jednak bar-
dzo mnie przerazi³ i zasmuci³. Bo tak dobrego dla nas Arcypasterza, który 
nam od lat dwudziestu tyle okaza³ życzliwości, uczynności i serca – żeby tyl-
ko nadmienić przytulenie nas podczas inwazji moskiewskiej pod swoją opie-
kę w seminarium – „żalem duszy nape³nić brakiem szczerości” to zbrodnia, 
za którą niezawodnie św[ięty] N[ajprzewielebniejszy] O[jciec] Alfons zes³a³-
by karę na nas z nieba!

W nieobecności jednak naszego P[rzewielebnego] O[jca] Prowincja³a obec-
nie bawiącego w Rzymie na Kapitule Generalnej, która się 26 bm. rozpoczę-
³a, śmiem jako senior w naszej prowincji przede wszystkim jak najpokorniej 
przeprosić Celsissime i prosić o przebaczenie za ból, jakiego zazna³, ale rów-
nocześnie śmiem przedstawić, jak się to stać mog³o, że nas o nieszczerość 
osądzono.

Nie należy do kompetencji O[jca] Prowincja³a wyzbywać się klasztoru już 
kanonicznie za³ożonego, jeno do w³adzy N[ajprzewielebniejszego] O[jca] 
Genera³a. O ile mi wiadomo, dotąd nasz O[jciec] Genera³ nie orzek³: czy się 
Maksymówka sprzeda. Jedyna więc akcja, jakiej się O[jciec] Prowincja³ móg³ 
dotąd podjąć wobec możliwości, że się z Maksymówki wycofać nam trzeba 
będzie, jest badanie, czy w tej ewentualności korzystnie sprzedać wypadnie, 
ażeby stawić zapytanie O[jcu] Genera³owi, czy się na sprzedaż i po jakiej su-
mie zgodzi? W tym więc celu przede wszystkim do Celsissimum się uda³.

Tymczasem nasi wspó³bracia ob[rządku] gr[eckokatolickiego] bardzo so-
bie życzą Maksymówkę nabyć, żeby tam swój nowicjat za³ożyć. Jakoż ze dwa 
miesiące temu ich superior o. Kinzinger na Podgórze przyby³ i by³a tu o tym 
mowa. Być może, że ten ojciec do Lwowa powróciwszy, rozpuści³ wiadomo-
ści, że Maksymówka do nich należeć będzie, i to się do uszu Celsissimi dosta-
³o, choć tutaj do żadnej ugody nie dosz³o.

122 Tekst pisany czarnym atramentem na 4 stronicach papieru listowego formatu zeszytowego. W lewym 
górnym rogu nota niebieską kredką ręką archiwisty: „Łubieñski”. Niżej nota ręką arcybiskupa J. Bil-
czewskiego: „Sprawa sprzedaży klasztoru OO. Redmptorystów w Maksymówce”. 
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Mnie tu wtedy nie by³o, więc tylko relata refero123. Za to dziś jeszcze do Rzymu 
o wszystkim doniosę i o s³usznym żalu, jaki by do nas Celsissimus mia³. Tymcza-
sem śmiem zapewnić, że naszemu O[jcu] Prowincja³owi nie brak szczerości, 
jak ja go znam, i jako alumnowi seminarium lwowskiego nie brak czci ani 
przywiązania do Archidiecezji i do Jej Arcypasterza. A jeśli nie dawa³ odpo-
wiedzi, to wobec tego, że mia³ do Rzymu dojechać i wszystko z O[jcem] Ge-
nera³em ustnie omówić i za³atwić.

Mam więc w Bogu nadzieję, że i Maksymówka dostanie się do rąk Celsissi-
mi i ¿e ¿adnego z nas nie wyrzuci z ojcowskiego serca swego.

Pani Jadwiga Korytowska124 z polecenia Celsissimi odnios³a się do mnie 
o misję w Narolu125. Zaraz napiszę o tym do O[jca] Rektora Nuckowskiego 
w Mościskach. Ale bodaj czy przed jesienią będą mogli Ojcowie tam przy-
być, bo mają kampanię misyjną teraz odbyć na prowincji.

Ręce Celsissimi z synowską mi³ością ca³uję i proszę o Jego b³ogos³awieñ-
stwo

s³uga uniżony w J[ezusie] i M[aryi]
o. B[ernard] Łubieñski CSsR

* * *

List 27

List o. Bernarda Łubieńskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, 
Kraków–Podgórze, 28 maja 1921 roku, rps.
Kopia: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie, bsygn.
 
J[ezus]126 M[aryja] J[ózef] A[lfons]             51. Jana Zamoyskiego
28/5/1921     Podgórze–Kraków 14

Celsissime Domine!

Wiem, ¿e Celsissimus wczoraj z Jasnej Góry zawita³ do Krakowa, od naszych 
kleryków. Niestety, koni w³asnych nie posiadamy tutaj, a na fiakra dziś bajoñ-

123 Łac.: zdaję sprawę z tego, co sam s³ysza³em.
124 Korytowska z Puzynów Jadwiga (1872-?), żona hr. W³adys³awa Korytowskiego (1866- po 1918), ostatnia 

w³aścicielka majątku w Narolu obejmującego w 1939 r. 2100 ha. R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych 
kresach Rzeczypospolitej, t. 6, Wroc³aw / Warszawa / Kraków 1995, s. 144.

125 Narol – miasteczko w pow. Lubaczów, woj. Lwów, na terenie archidiecezji lwowskiej obrządku ³aciñ-
skiego. 

126 Tekst pisany na maszynie z odręcznym autografem autora.
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skich sum potrzeba. Proszę mi więc wybaczyć, że nie stawię się u Celsissimum. 
Zresztą na mój list do Rzymu nie otrzyma³em dotąd odpowiedzi od O[jca] 
Prowincja³a Trzemeskiego. Ufam zaś, że do Celsissimum już pisa³, albo zamie-
rza osobiście się wyt³umaczyć o Maksymówce, jak powróci, prawdopodob-
nie nie przed koñcem czerwca z Rzymu.

Oby Duch Św[ięty] szczególniej ca³y nasz Episkopat w naradach pomocy 
swej udzieli³; zapewni zaś sobie tę pomoc przez Naj[świętszą] M[aryję] Pan-
nę, jeżeli w myśl kardyna³a Merciera raczy nasz Episkopat poprosić dla ca³ej 
naszej nieszczęsnej Ojczyzny uprosić Officium et Missam de B[eatae] M[ariae] 
V[irginae] Mediatrice127 na 31 maja oraz aby Jej pośrednictwo jako artyku³ wia-
ry przez Ojca św[iętego] og³oszone zosta³o.

Ręce Celsissimi ca³uję i o b³ogos³awieñstwo proszę

oddany s³uga w J[ezusie] i M[aryi] 
o. B[ernard] Łubieñski CSsR

* * *

List 28

List arcybiskupa Józefa Bilczewskiego do prowincja³a redemptorystów 
o. Emanuela Trzemeskiego, Lwów, 30 czerwca 1921 roku.
Oryg.: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie.

Lwów, 30/6 [1]921

Przewielebny128¿ Księże Prowincjale!
Wróciwszy z wizytacji kanonicznej, spieszę z³ożyć na Jego ręce dla 

wszystkich Czcigodnych Ojców g³ęboką podziękę za misje w Archidiecezji, 
o których jeden zgodny spotka³em g³os, że w skutkach swoich by³y i są b³o-
gos³awione.

Proszę też przyjąć ma³ą ofiarę (dwieście tysięcy marek), którą posy³am cze-
kiem. Za³ączam wyrazy czci g³ębokiej. Polecam diecezję, siebie modlitwie 

s³uga oddany w Chrystusie
 † Józef Bilczewski

127 Łac.: modlitwę brewiarzową i Mszę św. o Najświętszej Maryi Pannie Pośredniczce.
128 Tekst pisany na maszynie z odręcznym autografem autora.
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List 29

List o. Bernarda Łubieńskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, 
Kraków–Podgórze, 20 marca 1922 roku, rps.
Kopia: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie, bsygn.

J[ezus]129 M[aryja] J[ózef] A[lfons]          Podgórze–Kraków, 20/3/1922

Celsissime Domine!

Wczoraj by³o św. Józefa! Nie zapomnia³em modlić się za Kochanego 
Księdza Arcybiskupa. Ale ponieważ nasz O. Prowincja³ jest na misji w Łody-
gowicach130, a ja dopiero co do domu z pracy powróci³em, śmiem dziś, infra Oc-
tavum131, z³ożyć Mu nasze pokorne ale serdeczne życzenia ad multos annos!132

Dziś aż z Kanady jeden z moich wspó³braci zakonnych, Polak, pyta mi 
się: czyż to może być prawdą, że Polacy unitów Rusinów prześladują, jak to 
w Kanadzie piszą. Pisano też to samo przed pó³ rokiem w „Revue des deus 
mondes”. Daremnie stara³em się, aby ktoś z Krakowa odpowiedzia³ na ten 
zarzut w „Revue des deus mondes”. Może Celsissimus znajdzie kogo we Lwo-
wie na to.

Ręce Najprzewielebniejszego Księdza Arcybiskupa ca³uję i proszę o b³o-
gos³awieñstwo, zawsze wdzięczny za tyle dobrodziejstw

s³uga oddany w J[ezusie] i M[aryi]
o. B[ernard] Łubieñski CSsR

 * * *

129 Tekst pisany czarnym atramentem na 1,5 stronicy papieru listowego formatu zeszytowego. W lewym 
górnym rogu nota niebieską kredką ręką archiwisty: „Łubieñski”. 

130 Łodygowice – wieś na Żywiecczyźnie, na terenie diecezji krakowskiej.
131 Łac.: podczas oktawy.
132 Łac.: wiele lat, sto lat.
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List 30

List arcybiskupa Józefa Bilczewskiego do prowincja³a redemptorystów 
o. Emanuela Trzemeskiego, Lwów, 30 marca 1922 roku.
Oryg.: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie.

Kuria133 Metropolitalna Lwowska  Lwów, dnia 30 marca 1922
ob[rządku] ³ac[iñskiego]     
L. 2729

Do
Przewielebnego Ojca 
Emanuela Trzemeskiego
w Krakowie 14

W myśl reskryptu Sekretariatu i Kongr[egacji] dla Zakonników z dnia 
7/3 1922 L. 878 przesy³amy w za³ączeniu pismo tejże św[iętej] Kongregacji 
wystosowane do śp. o. Mariana Sobolewskiego134, którego urząd Wizytatora 
Apostolskiego Sióstr Niepokalanek Stolica Św[ięta] Waszej Przewielebno-
ści powierza.

Z ca³ego serca życzymy obfitych ³ask Bożych do przeprowadzenia ważne-
go zadania na większą chwa³ę Bożą i pożytek Zgromadzenia

† Józef
Arcybiskup

* * *

133 Tekst pisany na maszynie z odręcznym autografem autora.
134 Sobolewski Marian Jan (1864-1922), święcenia kap³añskie w zakonie oo. franciszkanów konwentual-

nych przyją³ w 1888 r., 1888-1892 studia w Rzymie uwieñczone doktoratami z filozofii oraz teologii, 
1892-1895 magister kleryków i wyk³adowca filozofii oraz teologii dogmatycznej w studium zakonnym 
w Krakowie, 1895-1898 sekretarz prowincji we Lwowie, 1898-1904 kustosz przemyski, wyk³adowca w Kra-
kowie i gwardian tamże, 1904-1905 postulator spraw beatyfikacyjnych i prokurator misji, 1905-1911 pro-
kurator generalny zakonu, 1911-1913 ponownie postulator; po powrocie do kraju zastępca prowincja³a 
(1913-1914), 1914-1918 prowincja³, 1918-1922 gwardian w Krakowie. Zmar³ 10 stycznia 1922 r. w Krako-
wie. By³ znawcą m.in. prawa zakonnego, pomagając zgromadzeniom zakonnym żeñskim w ustalaniu 
ich statusu prawnego. J. R. Bar, Sobolewski Marian Jan, w: Słownik polskich pisarzy franciszkańskich, red. H. E. 
Wyczawski, Warszawa 1981, s. 446-447.
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List 31

List arcybiskupa Józefa Bilczewskiego do prowincja³a redemptorystów 
o. Emanuela Trzemeskiego, Częstochowa, 25 czerwca 1922 roku.
Oryg.: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie.

Częstochowa, 25/6 [1]922

Kochany135 Ojcze Prowincjale !
Ża³uję, że z powodu nieobecności Kochanego Ojca nie mog³em się z nim 

zobaczyć w Krak[owie]. Jadę wprost do Lwowa, gdzie zostanę 2 tygodnie. Na 
mojego delegata wyznaczę infu³ata Czajkowskiego, z którym ³atwo się poro-
zumieć.

Łączę dla wszystkich Czcigod[nych] Ojców wyrazy czci g³ębokiej. Pro-
szę o modlitwę 

† J[ózef] Bilczewski

* * *

List 32

List arcybiskupa Józefa Bilczewskiego do prowincja³a redemptorystów 
o. Emanuela Trzemeskiego, Lwów, 17 sierpnia 1922 roku.

Oryg.: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie

Lwów, 17/8 [1]922

Przewielebny136 Księże Prowincjale!

Bardzo dziękuję za szczęśliwe, jak ufam, przeprowadzenie wyborów. Da 
Bóg, wróci pokój w sko³atane, rozdarte Zgromadzenie. 

Przepraszam, że zaraz nie odpisa³em, ale chcia³em us³yszeć trochę szcze-
gó³ów od ks. inf[u³ata] Czajkowskiego, tymczasem niewiele mi móg³ powie-

135 Tekst pisany czarnym atramentem na 1 stronicy papieru formatu zeszytowego.
136 Tekst pisany czarnym atramentem na 2 stronicach papieru formatu zeszytowego.
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dzieć. Obawia się, że największa trudność będzie ze spowiedzią, bo miejscowi 
księża przy swoich zajęciach nie mogą co tygodnia poświęcać więcej czasu 
200 osobom w klasztorze. Czy by nie uprosić księży z Kamien[ieckiej] die-
cezji przebywających w Buczaczu137, żeby oni ten obowiązek wzięli na siebie? 
Choć i oni sporo mają zajęcia.

Proszę w chwili wolnej skreślić mi trochę obszerniejsze sprawozdanie 
o przebiegu wyborów, wizytacji, czy nastąpi³o pojednanie obozów walczą-
cych? Potrzebne mi to o tyle, że może przyjdzie do mnie jakie zapytanie, 
prośba o radę.

W każdym razie ponownie dziękuję Kochanemu Ojcu i Ojcu Żó³kowskie-
mu138 za w³ożony tak ofiarnie trud dla uzdrowienia chorego a tak potrzeb-
nego Zgromadzenia. Równie serdeczne dzięki za nową przesy³kę intencji 
mszal[nych].

Łączę uścisk serdeczny i wyrazy czci g³ębokiej dla wszystkich Kochanych 
Ojców. Proszę o modlitwę 

s³uga w Chrystusie
† J[ózef] Bilczewski

* * *

137 Buczacz – miasto powiatowe, woj. Tarnopol. W mieście tym zatrzyma³ się okresowo wraz z gronem 
duchowieñstwa ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej biskup Piotr Mañkowski (1866-1933) po 
opuszczeniu 14 listopada 1920 r. na zawsze swojej owczarni. W Buczaczu wspomniani uchodźcy prze-
bywali w latach 1921-1925, po czym przenieśli się do W³odzimierza Wo³yñskiego na terenie diecezji 
³uckiej. J. Wo³czañski, Listy biskupa Piotra Mańkowskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1912-1922,  
w: Pasterz i twierdza. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu ordynariuszowi diece-
zji w Kamieńcu Podolskim, red. J. Wo³czañski, Kraków / Kamieniec Podolski 2001, s. 402.

138 Żó³towski Adolf (1870-1934), kap³an-redemptorysta, misjonarz i rekolekcjonista.
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List 33

List arcybiskupa Józefa Bilczewskiego do prowincja³a redemptorystów 
o. Emanuela Trzemeskiego, Lwów, 7 września 1922 roku.

Oryg.: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie.

Kuria139e’ Metropolitalna Lwowska          Lwów, dnia 7 września 1922
ob[rządku] ³ac[iñskiego] 
L. 7751

Do
Przewielebnego O. Emanuela Trzemeskiego
Prowincja³a OO. Redemptorystów
w Krakowie 

Odnośnie do pisma Przewielebnego Ojca Prowincja³a z dnia 25 sierpnia 
b.r. w sprawie tzw. litteras testimoniales140 dla kleryka Mariana Pirożyñskiego141, 
Kuria Metropolitalna obrz[ądku] ³ac[iñskiego] we Lwowie uprasza o poda-
nie bliższych szczegó³ów, w których miejscach Archidiecezji przebywa³ wy-
mieniony powy¿ej kleryk.

† Józef  
Arcybiskup

* * *

139 Tekst pisany na maszynie z odręcznym autografem autora.
140 Łac.: świadectwo moralności dla przyjęcia święceñ.
141 Pirożyñski Marian (1899-1964), wstąpi³ w 1921 r. do Zgromadzenia Redemptorystów, święcenia kap³añ-

skie w 1925 r., 1926-1927 studia matematyczne na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie, 1927-1929 
pracowa³ w Warszawie, 1929-1930 w Mościskach, 1930-1932 dyrektor Ma³ego Seminarium Redempto-
rystów w Toruniu, 1932-1933 misjonarz w Warszawie, 1933-1938 w Krakowie, 1938-1939 w Mościskach, 
1939-1940 przebywa³ w Tuchowie, 1940-1942 mieszka³ w Warszawie, angażując się m.in. w ruch oporu, 
1942-1943 pracowa³ w Mościskach, 1943-1945 osiad³ w Krakowie, udzielając się w AK, 1945-1953 praco-
wa³ we Wroc³awiu jako duszpasterz, dyrektor Caritasu (do 1948 r.), odnowiciel wydawnictwa „Homo 
Dei”. Aresztowany w 1953 r. przez w³adze komunistyczne, spędzi³ rok w więzieniu, 1954-1957 praco-
wa³ w Gliwicach, 1957-1960 przebywa³ w Warszawie; ponownie aresztowany w 1957 r. w Warszawie, zo-
sta³ skazany na dwa lata więzienia, 1960-1961 przebywa³ w Gliwicach, 1961-1964 mieszka³ w Warszawie, 
gdzie zmar³ 4 maja 1964 r. By³ autorem wielu publikacji teologicznych. M. Brudzisz, Pirożyński Marian, 
w: SPTK, t. 6, s. 683-690.
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List 34

List arcybiskupa Józefa Bilczewskiego do prowincja³a redemptorystów 
o. Emanuela Trzemeskiego, Lwów, 29 listopada 1922 roku.
Oryg.: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie

Kuria142 Metropolitalna Lwowska           Lwów, dnia 29 listopada 1922
ob[rządku] ³ac[iñskiego] 
L. 8323

Do
Przewielebnego Ojca Emanuela Trzemeskiego
Prowincja³a OO. Redemptorystów
Kraków–Podgórze

Za trudy poniesione przez Przewielebność Waszą w czasie wizytacji apo-
stolskiej Zgromadzenia PP. Niepokalanek, jako też za treściwe a bardzo wyczer-
pujące przedstawienie potrzeb duchownych tego Zgromadzenia sk³adamy 
Przewielebności Waszej gorącą a z serca p³ynącą podziękę.

Pe³ne ducha Bożego uwagi, zawarte w sprawozdaniu Przewielebności Wa-
szej będą dla nas cenną wskazówką do wydania zarządzeñ w zakresie spraw 
odnoszących się do Zgromadzenia PP. Niepokalanek, a przez prawo kościel-
ne Ordynariuszowi przekazanych.

Nie wątpimy, że Stolica Apostolska przyjmie wniosek Przewielebności 
Waszej co do ustanowienia Wizytatora dla tegoż Zgromadzenia. W tym zaś 
wypadku, jeżeli zostaniemy wezwani do postawienia wniosku co do osoby 
Wizytatora, wniesiemy do Stolicy Apostolskiej prośbę, aby obowiązek wizy-
tatora Zgromadzenia PP. Niepokalanek raczy³a powierzyć Waszej Przewieleb-
ności, jako temu, który najlepiej zna wszystkie sprawy tegoż Zgromadzenia 
i największe zaufanie u jego cz³onków posiada.

Ufamy, że Wasza Przewielebność dla chwa³y Bożej i dla dobra sprawy oj-
czystej, dla której Zgromadzenia PP. Niepokalanek niema³e po³oży³o zas³u-
gi, przyjmie na siebie ten ciężar, ale niezmiernie ważny obowiązek, a to tym 
bardziej, że powo³anie innego kap³ana na urząd wizytatora ściągnę³oby na 
siebie powszechną uwagę i wywo³a³oby komentarze dla PP. Niepokalanek 
mniej pochlebne.

142 Tekst pisany na maszynie z odręcznym autografem autora.
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Pisma śp. Darowskiej143, jako też inne dokumenta odnoszące się do PP. 
Niepokalanek, zechce Wasza Przewielebność po dokonanej wizytacji prze-
s³ać do Kurii.

† Józef 
Arcybiskup

* * *

List 35

List arcybiskupa Józefa Bilczewskiego do prowincja³a redemptorystów 
o. Emanuela Trzemeskiego, Lwów, 13 lutego 1923 roku.
Oryg.: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie.

Kuria144 Metropolitalna Lwowska                 Lwów, dnia 13 lutego 1923 
ob[rządku] ³ac[iñskiego]             
L. 1146

Do
Przewielebnego Ojca Prowincja³a
OO. Redemptorystów
w Podgórzu ad Kraków

Za nowy dowód pamięci o Archidiecezji naszej wyrażamy najserdeczniej-
szą podziękę. Przewielebny Ojciec Prowincja³ jest obecnie jedynym źród³em, 
skąd p³yną ofiary mszalne, które rozdaje się na msze św. in festis supressis145 i do 
binowania, celem utrzymania naszego Seminarium ch³opców. Wszyscy bied-
ni ekspozyci, wikarzy korzystają także z tego tylko źród³a, bo ofiarność ludu 
na Wschodzie ogromnie zmala³a. 

143 Darowska Marcelina (1827-1911), po owdowieniu i utracie syna pozostawa³a pod kierownictwem o. Hie-
ronima Kajsiewicza CR w Rzymie; wraz z J. Karską za³oży³a zgromadzenie ss. niepokalanek, w 1861 r. 
z³oży³a śluby zakonne i kierowa³a wspólnotą pięciu sióstr w Rzymie, a od 1863 r. w Jaz³owcu (Galicja), 
gdzie otworzy³a zak³ad wychowawczy dla dziewcząt z wyższych warstw spo³ecznych, w 1875 r. za³oży³a 
klasztor w Jaros³awiu, w 1883 r. klasztor i zak³ad wychowawczy w Niżnikowie, w 1897 r. klasztor w No-
wym Sączu, w 1905 r. w Szymanowie i S³onimiu. Beatyfikowana w 1996 r. E. Jab³oñska-Deptu³a, Darow-
ska Marcelina, w: EK, t. 3, Lublin 1985, kol. 1028-1029; informacje w³asne autora.

144 Tekst pisany na maszynie z odręcznym autografem autora.
145 Łac.: w święta zniesione.
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Poświadczając więc odbiór 1430 intencji mszalnych i kwoty 345,450 m[arek] 
p[olskich], prosimy, by Przewielebny Ojciec Prowincja³, o ile by móg³, o na-
szej Archidiecezji i w przysz³ości pamięta³.

† Józef 
Arcybiskup

* * *

List 36

List o. Bernarda Łubieńskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, 
[bmr], 25 maja, rps.
Kopia: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie, bsygn.

J[ezus]146h’ M[aryja] J[ózef] A[lfons] 

Celsissime,
Budząc się dziś rano, obudzi³ się we mnie skrupu³, że wczoraj po kazaniu 

nie pomnia³em na to, że najstosowniej by by³o, aby Celsissimus sam przed ber-
nardyñskim kościo³em do swoich owieczek przemówi³. Proszę więc o to usil-
nie niniejszym. Bo Pasterz zna owieczki swoje i one go znają – a ja, jako g³os 
wo³ający na puszczy, a raczej vox praeterae nihil. Non recuso laborem147, ale szukam 
najlepszego dobra lwowian.

Proszę więc o jedno s³ówko decyzji przez pos³añca, a stanie się wed³ug 
woli Celsissimi 

s³uga najlichszy w Ch[rystusie] P[anu]
X. B[ernard] Łubieñski CSsR

 25/5

* * *

146 Tekst pisany czarnym atramentem na 2 stronicach papieru listowego formatu zeszytowego. W lewym 
górnym rogu nota niebieską kredką ręką archiwisty: „Łubieñski”. 

147 Łac.: s³owa i nic ponadto. Nie cofam się przed pracą.
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List 37

List o. Bernarda Łubieńskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, 
[bmr], rps.
Kopia: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie, bsygn.

J[ezus]148 M[aryja] J[ózef] A[lfons]           

Celsissime Domine!
Korzę się przed Bogiem i u stóp Twoich wobec listu zbyt ³askawego i za-

szczytnego do mnie z d[nia] 5 bm. wystosowanego. Boć li tylko Mi³osierdzie 
Boskie to sprawi³o, że mimo mego niedo³ęstwa duchowego i fizycznego mo-
g³em s³użyć pracą i ukochanej przeze mnie, a dziś tak ciężko dotkniętej ar-
chidiecezji lwowskiej.

Toteż przy mojej z³otej mszy św. 10-go bm. prosi³em Boga, aby raczy³ Cel-
sissime oraz pasterzom i owieczkom w Jego Archidiecezji ulżyć w uścisku, ja-
ki Bóg nam zes³a³, i zas³onić od niebezpieczeñstw, jakimi jeszcze zagrożoną 
pozostaje od burzy na wschodzie jeszcze niezupe³nie uciszonej.

Cudami dotąd Królowa Korony Polskiej wraz z b³. Jakubem Strzemię149 
i b³. Janem Duklanym150 ochrania³a Lwów, ufajmy, że tak nadal będzie.

B³agam Celsissimum, aby nie wyrzuci³ nasz zakon z serca swojego za to, że-
śmy się nie osiedlili dotąd na Zniesieniu; bo ufamy zawsze, że jak się rozmno-
ży nasza czeladka m³odzieży i robotników na misje święte nam przybędzie, 
z ³aski Celsissimi, dobijemy do celu od przesz³o dwudziestu lat migotającego 
nam przed oczyma – fundacji we Lwowie!

Z tą nadzieją w sercu ścielę się u stóp Jego i z najg³ębszą czcią, wdzięcznoś-
cią i przywiązaniem piszę się Celsissimi

 s³uga uniżony w J[ezusie] i M[aryi]
                  o. Bernard Łubieñski CSsR

148 Tekst pisany czarnym atramentem na 2,5 stronicach papieru listowego formatu zeszytowego. W lewym 
górnym rogu nota niebieską kredką ręką archiwisty: „Łubieñski”. Brak datacji oraz miejsca wystawie-
nia pisma.

149 Jakub Strzemię (ok. 1340-1409), święcenia kap³añskie w zakonie franciszkanów konwentualnych, 1391-
1409 arcybiskup metropolita halicki, organizator życia religijnego i strukturalnego metropolii, czci-
ciel Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. Beatyfikowany w 1790 r., patron archidiecezji lwowskiej 
ob. ³ac. M. Zahajkiewicz, Jakub Strzemię, w: EK, t. 7, kol. 712.

150 Jan z Dukli (pocz. XV w.-1484), święcenia kap³añskie przyją³ w zakonie oo. franciszkanów, kilkakrotny 
gwardian klasztorów w Krośnie i we Lwowie, 1443-1461 kustosz Kustodii Ruskiej, kaznodzieja we Lwo-
wie, od 1463 r. należa³ do zakonu oo. bernardynów, pe³niąc do śmierci funkcję kaznodziei oraz spo-
wiednika we Lwowie. Wed³ug tradycji, jego wstawiennictwo ocali³o Lwów przed wojskami Bohdana 
Chmielnickiego podczas oblężenia w 1648 r.; by³ jednym z patronów miasta. Beatyfikowany w 1733 r., 
kanonizowany w 1997 r. A. Obrusik, Jan z Dukli, w: EK, t. 7, kol. 786; informacje w³asne autora.
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List 38

List arcybiskupa Józefa Bilczewskiego do prowincja³a redemptorystów 
o. Emanuela Trzemeskiego, Lwów, 13 czerwca [br.], rps
Oryg.: Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w War-
szawie.

Lwów 13/6

Kochany151 X. Prowincjale,

Ks. Marsza³kiewicz152 zapewnia³ mnie w Rzymie, że Kongregacja zaraz po-
śle Ojcu potrzebne pismo. Ufam, że może już nadesz³o. Moim delegatem na 
12/7 wyznaczę ks. pra³[ata] Czajkowskiego, w którym Ojciec będzie mia³ wielką 
pomoc. Bardzo mię smuci, co Ojciec pisze o stosunkach w Zgrom[adzeniu]. 
Myśla³em, że się uspokoi³y.

Da Bóg, przyjadę w niedz[ielę] 18/6 w nocy do Krak[owa]; zajadę do X. 
Wądolnego153 w przejeździe do Częstochowy. W poniedzia³[ek] zatrzymam się 
w Krak[owie] i będę chcia³ być u Was dla omówienia bliżej naszych spraw.

Łączę serd[eczne] dzięki za pos³ane znowu styp[endia] msz[alne] i [...].
Orate Frates154

s³uga oddany
† J[ózef] Bilczewski

151 Tekst pisany na maszynie z odręcznym autografem autora. Brak daty rocznej.
152 Osoba niezidentyfikowana.
153 Wądolny Czes³aw (1859-1925), święcenia kap³añskie w 1881 r. w Krakowie, doktor teologii, habilitacja 

z teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego w 1894 r., 1881-1882 se-
kretarz biskupa Albina Dunajewskiego, 1882-1884 notariusz i archiwariusz Konsystorza Biskupiego 
w Krakowie, 1892-1896 wyk³adowca teologii moralnej na Uniwersytecie Jagielloñskim, 1897-1888 kate-
cheta Żeñskiego Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie, 1901-1925 kanonik Kapitu³y Katedralnej 
tamże, 1918-1925 archiprezbiter kościo³a Mariackiego tamże. M. Gawlik, J. Szczepaniak, Księża kateche-
ci diecezji krakowskiej 1880-1939. Słownik biograficzny, Kraków 2000, s. 315-316.

154 Łac.: módlcie się, bracia.
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Jednym z najpopularniejszych tytu³ów, jakim przyzywa się i s³awi w Koś-
ciele Matkę Bożą, jest miano „Nieustającej Pomocy”1. Tytu³ ten przys³uguje 
Maryi ze względu na Jej macierzyñstwo, a także niejako w konsekwencji Jej 
szczególnego uczestnictwa w jedynym pośrednictwie Jezusa Chrystusa. Nie-
mal wszystkie teksty odnoszące się do Maryi w Nowym Testamencie zawie-
rają w sobie bezpośrednio lub pośrednio tę prawdę, iż Maryja jest drogą do 
Syna, bądź że stojąc u Jego boku, wspiera ludzi swoją obecnością, wstawien-
nictwem czy też występuje jako ich reprezentantka. Z „Nieustającą Pomocą” 
ściśle wiąże się obraz poświęcony Bogurodzicy pod tym w³aśnie wezwaniem. 
Najprawdopodobniej to od niego wywodzi się tytu³ Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy, a także nabożeñstwo i instytucje z nim związane. Powszechnie 
dziś znany Obraz jest wschodnią ikoną o szczególnym religijnym przes³aniu, 
a w powszechnym odczuciu odegra³ ważną rolę w szerzeniu kultu maryjnego 
w ca³ym Kościele powszechnym, w tym również na ziemiach polskich.

1. Historia ikony

Początki zarówno samego opisywanego Obrazu, jak i nabożeñstwa ku 
czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy giną w pomrokach dziejów. Sk³adają 
się na to różne czynniki: czas, sprzeczne dokumenty, lakoniczność pewnych 
stwierdzeñ oraz zróżnicowane komentarze interpretatorów2. Pewne przes³an-
ki i cechy pozwalają datować jego powstanie na g³ębokie średniowiecze, inne 
zaś wskazują na epokę znacznie późniejszą3.

1 Matka Boża Nieustającej Pomocy. Ikona, łaski i sanktuaria, wyd. N. Londo�o, Rzym 1998, s. 5.
2 R. Marcinek, Historia obrazu M[atki]B[ożej] N[ieustającej] P[omocy]. Nieustanna Nowenna. Modlitwy, Tuchów 

1992, s. 5.
3 Matka Boża Nieustającej Pomocy…, s. 15.

DzIEJE Kultu MAtKI bOżEJ 
NiEuSTAJąCEJ POMOCy  

PRZy KOśCiELE śW. KRZyżA 
W GLiWiCACh W LATACh 1951-2001
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Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który należy obecnie do naj-
bardziej rozpowszechnionych na świecie wizerunków Bogurodzicy, ma wy-
miary 52 na 41 cm. Na z³otym tle widnieje postać Madonny. Jest to popiersie 
osoby stojącej, która na lewej ręce trzyma Dzieciątko. Twarz Maryi jest owal-
na, koloru pszenicznego, oczy oliwkowe, rzęsy czarne, dobrze podkreślone, 
nos delikatny, usta ma³e, palce d³ugie. Reprezentuje wschodni typ kobiecego 
piękna. Tunika na szyi i na przegubie ręki jest lamowana z³otem. Na czole 
Madonny jaśnieją dwie gwiazdy. Dzieciątko ma ukszta³towane w³osy i trochę 
nieproporcjonalną figurę. Ubrane jest w zieloną tunikę przepasaną czerwo-
nym pasem. P³aszcz Dzieciątka jest brązowy, a wszystkie szaty są przetykane 
z³otem. Z prawej stopy Jezusa spada sanda³. Po obu stronach widnieją dwaj 
archanio³owie w postawie uwielbienia. Z prawej archanio³ Gabriel okryty 
p³aszczem, w rękach trzyma krzyż i ciernie. Po lewej archanio³ Micha³ w po-
dobnej postawie trzyma naczynie, w które wetknięto w³ócznię, trzcinę i gąb-
kę. Na obrazie widnieją greckie litery, które opisują przedstawione na nim 
postacie4. Teologowie zauważyli również, że gdyby przeprowadzić przekąt-
ne obrazu, w centrum znalaz³yby się d³onie: Maryi oraz Dzieciątka. Ikona 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest jakby syntezą tajemnicy zbawienia. 
Przemawiają w niej tajemnice radosne – to Jezus w ramionach Matki, tajem-
nice świat³a – Jezus ciągle obecny, aktualizujący swoje królestwo prawdy, ży-
cia, mi³ości i pokoju, zaznaczający przez spadający sanda³ to, że odciska się 
na nim ślad egzystencji cz³owieka. Jest zapowiadanym przez proroków Me-
sjaszem, którego zmiażdżona stopa zniszczy ca³kowicie grzech, przywracając 
wolność rodzajowi ludzkiemu. W ikonie są widoczne także tajemnice boles-
ne ze względu na obecność krzyża i ofiary podjętej dla ocalenia i pojednania, 
i wreszcie tajemnice chwalebne (z³ote t³o ikony)5.

Bogatą a zarazem z³ożoną historię Obrazu można podzielić na trzy okre-
sy: kreteñski, augustiañski oraz redemptorystowski.

1.1. Okres kreteński

Wszystkie próby odpowiedzi na pytanie o pochodzenie omawianej iko-
ny prowadzą na Kretę. Ta największa na Morzu Egejskim wyspa by³a tyglem 
narodów i kultur. Znajdowa³a się pod wp³ywami greckimi, perskimi, rzym-
skimi, bizantyjskimi i arabskimi. W 1204 roku wyspa przesz³a pod panowa-
nie Republiki Weneckiej. To w³aśnie wtedy powsta³ na niej warsztat malarski 
zwany przez historyków sztuki „grupą wenecko-kreteñską”, która podję³a 
tematykę tzw. ikon pasyjnych. W tej to przestrzeni należy doszukiwać się ge-

4 Cyt. za: R. Marcinek, Historia obrazu…, s.
5 M. Kotyñski, Medytacje nad Ikoną M[atki]B[ożej] N[ieustającej] P[omocy], Kraków 2006, s. 13-14; por. K. 

Onesch, A. Schnieper, Ikony – fakty i legendy, Warszawa 2002, s. 31; B. Przybylski, Pozycja Matki Bożej 
w Kościele, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 13 (1960), nr 1, s. 47-60. 
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nezy powstania Ikony. Jej autor zgodnie z tradycją średniowieczną pozostaje 
anonimowy i nieznany, podobnie jak dok³adne miejsce i czas jej powstania. 
Dane historyczne w tych kwestiach przeplatają się z legendami i jak wiele 
zagadnieñ w tym zakresie, pozostawiają odpowiedzi jedynie w sferze domy-
s³ów6. Faktem jest natomiast to, iż pod koniec XV wieku obraz Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy znika z Krety7. Od tego momentu jego losy nie są do 
koñca pewne. 

Dopiero szesnastowieczna legenda opowiada o kupcu, który wykrad³ 
i przetransportowa³ Ikonę do Rzymu. Wed³ug tej opowieści, ów kupiec wy-
krad³ obraz z jednego z kościo³ów na Krecie i ukry³ w swoim bagażu, aby udać 
się z nim na Zachód. W drodze statek, którym podróżowa³ kupiec, by³ bliski 
zatonięcia z powodu gwa³townej burzy, z której podróżnicy zostali uratowa-
ni – jak oceniono – przez wstawiennictwo Matki Bożej z cudownego Wize-
runku. Ostatecznie Obraz znalaz³ się w rzymskiej świątyni pod wezwaniem 
św. Mateusza na Eskwilinie, która by³a usytuowana między bazylikami więk-
szymi Matki Bożej Większej i św. Jana na Lateranie8.

1.2. Okres augustiański

27 marca 1499 roku Obraz zosta³ przekazany z domu prywatnego do koś-
cio³a św. Mateusza. Kośció³ ten w 1739 roku powierzony zosta³ zakonnikom 
– augustianom irlandzkim9. Gdy w tym samym roku dokonano odnowienia 
kościo³a św. Mateusza, na jego frontonie widnia³ napis: „Najświętszej Maryi 
Pannie od Nieustającej Pomocy i Aposto³owi oraz Ewangeliście – św. Mate-
uszowi”. W ciągu następnych lat w zapiskach i dokumentach pojawiają się 
wzmianki o Obrazie oraz dokonujących się przed nim cudach.

Na prze³omie XVIII i XIX wieku dokona³o się wiele zmian niesprzyjają-
cych rozwojowi kultu pod okupacją wojsk napoleoñskich. Augustianie już 
wcześniej opuścili kośció³ św. Mateusza, przenosząc się na nową placówkę, 
a świątynia, która dotąd by³a sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy, znalaz³a się na spisie czterdziestu kościo³ów, które genera³ Louis Alexan-
dre Berthier nakaza³ zniszczyć. Zniszczenia dokonano w latach 1798-1799, 
a w 1811 roku sprzedano nawet pokościelny plac10. Obraz Nieustającej Pomocy 
zosta³ umieszczony w domowej kaplicy zakonników. Wydawać by się mog³o, 
że wszystko dzia³a³o na niekorzyść kultu Ikony Nieustającej Pomocy. W koś-
ciele, w którym pos³ugiwali augustianie, czczony by³ bowiem inny obraz: 
Matki Bożej Łaskawej. Zmiana pokoleniowa we wspólnocie augustiañskiej 

6 Matka Boża Nieustającej Pomocy…, s. 8-10.
7 R. Marcinek, Historia obrazu…, s. 15.
8 Tamże, s. 15-16; por. Matka Boża Nieustającej Pomocy…, s. 8.
9 R. Marcinek Historia obrazu…, s. 18-20; por. Matka Boża Nieustającej Pomocy…, s. 10.
10 R. Marcinek, Historia obrazu…, s. 20.
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spowodowa³a też, iż jedynym, który pamięta³ świetność kultu Ikony i chcia³ 
ją przywrócić, by³ brat Augustyn Orsetti.

Jego wiernym przyjacielem by³ ministrant Michele Marchi, który często 
odwiedza³ kośció³ augustianów Santa Maria in Posterula. Ociemnia³y za-
konnik z nostalgią wspomina³ świetlane lata i cześć, której przez ten Obraz 
doznawa³a Maryja. Orsetti zmar³ w 1853 roku, nie zrealizowawszy swego prag-
nienia, jednak Marchi, późniejszy kap³an-redemptorysta, wspomina³ po la-
tach jego s³owa: „Musisz wiedzieć, drogi Michele, że Obraz Dziewicy od św. 
Mateusza to ten, który jest na górze w kaplicy. Nie zapomnij o tym... Jest to 
obraz cudowny”.

1.3. Okres redemptorystowski

To, co nastąpi³o później, można nazwać jedynie niezbadanym wyrokiem 
Bożej Opatrzności, by przywrócić Obraz do kultu nie tylko w lokalnej spo-
³eczności, ale w ca³ym Kościele powszechnym. W po³owie XIX wieku swoją 
dzia³alność misyjną rozszerzyli na Europę Zachodnią i Amerykę Pó³noc-
ną redemptoryści, misyjne zgromadzenie za³ożone w poprzednim stuleciu 
przez św. Alfonsa Liguoriego do pracy wśród ubogich i zaniedbanych ducho-
wo. W Rzymie zakupili oni posiad³ość, na terenie której znajdowa³y się rui-
ny kościo³a św. Mateusza. 24 grudnia 1855 roku w grupie rozpoczynających 
nowicjat znalaz³ się Michele Marchi. 1 lutego 1863 roku jezuicki kaznodzieja 
o. Franciszek Blosi wspomnia³ o zaginionym obrazie z kościo³a św. Mateusza 
przy Via Merulana, czczonym pod wezwaniem „Dziewicy od św. Mateusza 
czy Nieustającej Pomocy”. Kronikarz wspólnoty redemptorystów, „konsultu-
jąc dzie³a autorów mówiących o rzymskich zabytkach chrześcijañskiej staro-
żytności, natkną³ się na pewne wiadomości dotyczące kościo³a św. Mateusza. 
Informowa³y one, że w tej świątyni znajdowa³ się kiedyś obraz Matki Bożej 
otoczony wielką czcią i znany z licznych cudów”. Opowiedziawszy o tym 
wspó³braciom, wszczą³ poszukiwania na w³asną rękę. Wówczas o. Marchi 
przypomnia³ sobie o s³owach zmar³ego augustianina i oznajmi³, że Obraz 
ten widzia³ i wie, gdzie się znajduje. Jego wspomnienie rozpali³o ciekawość 
redemptorystów, którzy zapragnęli, by cudowna Ikona znalaz³a godne miej-
sce w kościele św. Alfonsa, zbudowanym na tym samym miejscu, gdzie kiedyś 
wznosi³a się świątynia św. Mateusza. Genera³ Miko³aj Mauron przedstawi³ pa-
pieżowi Piusowi IX petycję, w której prosi³ o przekazanie obrazu Zgromadze-
niu. Papież wyrazi³ zgodę, a przy okazji przekazania Ikony redemptorystom 
mia³ powiedzieć: „Uczyñcie ten Obraz znany na ca³ym świecie”. Szczegól-
nie donios³e w tym względzie by³y dwie daty: 11 grudnia 1865 roku, kiedy to 
poinformowano augustianów o decyzji przekazania Obrazu do kościo³a re-
demptorystów, i 26 kwietnia 1866 roku, gdy po odrestaurowaniu przez pol-
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skiego malarza Leopolda Nawotnego Ikonę wystawiono do publicznej czci 
w kościele św. Alfonsa11.

Po otrzymaniu obrazu redemptoryści wzięli sobie do serca imperatyw 
Piusa IX, aby rozs³awić kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 5 maja 1866 
roku do sanktuarium przyby³ sam papież Pius IX. Liczne rzesze wiernych 
zainteresowanych obrazem, a także wielość ³ask uzyskiwanych za wstawien-
nictwem Matki Bożej w wizerunku Nieustającej Pomocy sprawi³y, że zaczę-
to przygotowania do koronacji. Pius IX wyda³ stosowny dekret, a koronacji 
dokonano 23 kwietnia 1867 oku. Następnego dnia odby³a się procesja, któ-
ra sta³a się triumfalnym pochodem Matki Bożej wśród licznie zgromadzo-
nych Rzymian12. Zaczę³o się spe³niać papieskie życzenie, by Ikona by³a znana 
na ca³ym świecie. Świadczą o tym dobitnie liczby kopii wys³anych z Rzymu 
w latach 1866 do 1921:

1866-1883: 913,
1884-1897: 1914,
1897-1907: 3240,
1907-1921: 4190.
Do 1921 wydrukowano również oko³o 120 000 reprodukcji papierowych13. 

Następne lata i dziesięciolecia przynios³y dalsze upowszechnienie kopii cu-
downej Ikony. Wizerunek ten wszed³ do świątyñ i domów prywatnych. Nie-
ustająca Pomoc stawa³a się coraz powszechniej znanym wezwaniem maryjnym 
i motywem specjalnych nabożeñstw, zaś popularyzacja Obrazu pozwala od-
kryć i zg³ębić jego teologię.

2. Formy kultu matki BożEj NiEustającEj Pomocy

Zasadniczo kult chrześcijañski, a tym samym kult maryjny, dzieli się na 
dwa nurty: liturgiczny i pozaliturgiczny14. Wśród najpopularniejszych form 
kultu maryjnego znajdujemy: święta ku czci NMP, cudowne obrazy i figury, 
różaniec, bractwa i ko³a żywego różañca, kongregacje i sodalicje maryjne, za-
kony ku czci Maryi, procesje i pielgrzymki, nabożeñstwa majowe, medaliki, 
szkaplerz, akty ofiarowania się Matce Bożej itp.15. Niektóre z nich wyraźnie 
dają się odnieść do tytu³u Nieustającej Pomocy.

W 1876 roku zosta³o ustanowione święto Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy. W kalendarzu liturgicznym przypada ona na dzieñ 27 czerwca. Nie tylko 

11 Matka Boża Nieustającej Pomocy…, s. 14.
12 Tamże; por. R. Marcinek, Historia obrazu…, s. 25-27.
13 K. Smoleñ, Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy wyrazem potrzeb współczesnego człowieka. Studium 

pedagogiczno-pastoralne na podstawie próśb i podziękowań z Gliwic, Lublin 1976 (praca licencjacka Wydzia³u 
Teologii KUL; mps w Archiwum Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w Tuchowie), s. 27.

14 H. Wollny, Najnowsze dzieje rodzimej czci Matki naszego Zbawiciela. Posoborowa ewolucja teologii kultu maryjnego 
w Polsce, Opole 1995, s. 15.

15 Tamże, s. 52.
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oryginalna Ikona zas³ynę³a ³askami, ale także wiele kopii rozes³anych po ca-
³ym świecie. W różnych krajach wizerunki Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
są otoczone szczególnym kultem, niektóre zaś koronowane papieskimi ko-
ronami. Od 23 marca 1871 roku istnieje Bractwo Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, które od 1876 roku zosta³o podniesione do rangi Arcybractwa Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Alfonsa, by rozpowszechnić kult Maryi 
w tym obrazie po ca³ym świecie16.

Ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy powsta³y zakony lub przynaj-
mniej mają Jej tytu³ w swej oficjalnej nazwie albo duchowości. Należą do 
nich:

•  Franciszkanki od Cierpiących, zgromadzenie bezhabitowe za³ożo-
ne w XIX wieku przez Honorata Koźmiañskiego, którego g³ówną pa-
tronką jest MBNP17;

•  Franciszkanki Maryi Nieustającej Pomocy, pielęgnujące nieuleczal-
nie chorych, za³ożone w 1890 roku. Zgromadzenie przyję³o Maryję 
za patronkę i czci Ją jako Maryję Nieustającej Pomocy18;

•  Zgromadzenie naszej Pani Dobrej i Nieustającej Pomocy poświęca 
się s³użbie najuboższym i bezdomnym, stara się również rozpozna-
wać „znaki czasu”, aby kierować swoją dzia³alność ku nowym for-
mom ubóstwa i wezwaniom Kościo³a19.

Wiele sanktuariów maryjnych związanych jest z tytu³em Nieustającej Po-
mocy. Można już nawet mówić o specyficznej geografii tych sanktuariów na 
ca³ym globie, gdyż zarówno na Wschodzie, jak i Zachodzie ikona Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy czczona jest poprzez liczne nabożeñstwa, procesje, 
pielgrzymki i czuwania20.

Szczególną formą tego kultu jest nabożeñstwo Nowenny Nieustającej. Jej 
początki związane są z kontynentem amerykañskim. Redemptoryści przejęli 
cześć i nabożeñstwo do Maryi od swego za³ożyciela św. Alfonsa Liguoriego, 
który s³awi³ Ją kazaniami, pieśniami i pismami21. Św. Alfons nie zna³ nabo-
żeñstwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, czci³ zaś w sposób szczególny 
Matkę Bożą Dobrej Rady z Genazanno. Raz tylko zosta³ zaproszony przez 
prze³ożonego augustianów w Rzymie do wyg³oszenia kazania przed Iko-
ną Madonny Nieustającej Pomocy22. Za³ożyciel redemptorystów uczyni³ 
w ten sposób pewien pomost między dawnymi czasy a tym, co mia³o nastą-
pić w przysz³ości.

16 R. Marcinek, Historia obrazu…, s. 32.
17 Leksykon zakonów w Polsce, Warszawa 202, s. 201-202.
18 Tamże, s. 204-205.
19 Będę siostrą miłosierdzia, red. M. de Suza, Kraków 2002, s. 61 nn.
20 R. Marcinek, Historia obrazu…, s. 34-43.
21 J. Igielski, Duszpasterstwo przy kościele św. Krzyża w Gliwicach, Gliwice 2000, s. 84.
22 J. Stasiñska, Bardzo umiłowała. M. Maria Karłowska, Jab³onowo Pomorskie 1986, s. 175-176.
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Wydarzeniem zwrotnym w rozwoju kultu Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy na Podgórzu by³o wprowadzenie nabożeñstwa Nieustannej Nowenny, 
polegającego na wspólnej modlitwie przed Jej Ikoną w wybranym dniu każ-
dego tygodnia w celu uproszenia jakiejś specjalnej ³aski. Ta forma pobożno-
ści maryjnej zrodzi³a się w 1922 roku w Stanach Zjednoczonych, w kościele 
redemptorystów pod wezwaniem św. Alfonsa de Liguori w St. Louis, gdzie 
o. Andrew Browne wprowadzi³ cotygodniowe nabożeñstwa do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy23. Praktyka ta zosta³a przez o Henry’ego Suttona na-
zwana nieustanną nowenną. „Nabożeñstwa te nazwano najpierw Noveno-
lialia, a od roku 1927 przyję³a się nazwa Nowenny Nieustannej. Niebawem 
nabożeñstwo to podbi³o serca i zyska³o wielką popularność wśród wiernych, 
gdyż już w 1930 roku. Nowenna by³a tam odprawiana piętnaście razy w cią-
gu dnia (we wtorki), zaś przeszczepiona do krajów Europy i Azji w pierwszej 
po³owie XX wieku, zyska³a sobie powszechne uznanie”24.

3.  rola gliwickiEgo kościoła św. krzyża    
 w rozszErzaNiu kultu matki BożEj NiEustającEj  
 pomocy

Istnieją pewne zbieżności między celem, jaki stawia sobie Zgromadze-
nie Redemptorystów, powo³ane do życia w 1732 roku, przede wszystkim dla 
ewangelizacji ubogich i najbardziej opuszczonych, a przes³aniem, jakie w swej 
treści niesie Ikona. Również zbieżność pontyfikatu Piusa IX i prężny rozwój 
redemptorystów w tym czasie odegra³y niema³ą rolę. Papież rozumia³, że re-
demptoryści mają szansę uczynić tę Ikonę s³awną, kierując się zaangażowa-
niem, gorliwością i duchem Za³ożyciela25.

Mając tak wspania³y dar Kościo³a i zadanie, redemptoryści energicznie 
wzięli się do dzie³a propagowania kultu Maryi pod wezwaniem Nieustającej 
Pomocy w ca³ym Kościele powszechnym. Kiedy duchowi synowie św. Alfonsa 
w 1883 roku ponownie znaleźli się na ziemiach polskich, przynieśli ze sobą 
ten kult, który znalaz³ nad Wis³ą podatny grunt do rozwoju. Rozpowszech-
nia³y go przede wszystkim dzie³a wielkiego misjonarza s³ugi Bożego o. Ber-
narda Łubieñskiego, a także ojców Franciszka Zalasiñskiego czy Stanis³awa 
Solarza, wydawcy miesięcznika „Chorągiew Maryi” i biuletynu dotyczące-
go kultu MBNP26. Niema³y wk³ad w krzewienie kultu mieli także późniejsi 
wspó³bracia, jak chociażby ojcowie: Stanis³aw Wójcik (senior), Jan Wojnow-

23 S. Piech, Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie-Podgórzu (1903-2004), „Studia Redem-
ptorystowskie” 2 (2004), s. 41.

24 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Odnowione obrzędy Nowenny Nieustannej, oprac. S. Madeja, 
Tuchów 2004, s. 6.

25 Matka Boża Nieustającej Pomocy…, s. 24-25.
26 A. Bazielich, Sługa Boży O. Bernard Łubieński. Apostoł kultu Maki Bożej Nieustającej Pomocy, Tuchów 1995, s. 11-

15; por. K. Smoleñ, Nabożeństwa…, s. 3.
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ski, Henryk Pagiewski i wielu żyjących wspó³cześnie autorów rozważañ, pieś-
ni oraz publikacji związanych z tą tematyką.

Tragiczne i donios³e wydarzenia XX wieku jak w soczewce odbi³y się w dzie-
jach kościo³a św. Krzyża w Gliwicach i mia³y decydujący wp³yw na przejawy 
i rozwój kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w tym górnośląskim mie-
ście. Do 1810 roku opiekunami świątyni byli śląscy franciszkanie-reforma-
ci. Po pruskiej kasacie gliwickich mendykanów placówkę tę zamieniono na 
kośció³ gimnazjalny. Jakościową zmianę przynios³o dopiero osiedlenie się 
w 1921 roku w tym pofranciszkañskim klasztorze niemieckich redempto-
rystów w Wiceprowincji Wroc³awskiej. Już w 1923 roku sprowadzili oni do 
Gliwic rzymską kopię ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która zosta³a 
umieszczona w kościele św. Krzyża dla publicznej czci wiernych. W 1945 ro-
ku miejsce niemieckich redemptorystów zajęli ich polscy wspó³bracia. By³ 
to pierwszy klasztor na tzw. ziemiach odzyskanych przejęty przez Warszaw-
ską Prowincję Redemptorystów po drugiej wojnie światowej 27.

Pierwsza Nowenna Nieustanna w Gliwicach oficjalnie zosta³a odprawio-
na we wtorek 23 stycznia 1951 roku28. By³o to pierwsze w Polsce nabożeñstwo 
Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przygotowa³ je i przeprowa-
dzi³ rektor gliwickiego klasztoru o. Stanis³aw Szczurek, wielki czciciel Maryi. 
G³ównym celebransem by³ prowincja³ o. Ludwik Frąś, któremu asystowali 
ojcowie Edward Juniewicz i Micha³ Jędryka. Nabożeñstwo rozpoczę³o się 
uroczystą procesją do o³tarza Matki Bożej o godzinie 18.00. Wiernych by³o 
tak wielu, że nie mogli się pomieścić w kościele. Podczas Nowenny o. Szczu-
rek zaapelowa³ do nich, aby odtąd każda rodzina uczestniczy³a co tydzieñ 
w tym nabożeñstwie poprzez swego delegata. Każdy uczestnik tej Nowenny 
wybiera³ sobie intencję, w której pragną³ się modlić do Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy. Widomym znakiem tych intencji by³y kartki, które w formie 
próśb i podziękowañ mia³y być sk³adane przez uczestników Nowenny na o³-
tarzu przed Ikoną Matki Bożej. Wszyscy biorący udzia³ w Nowennie winni 
też w ciągu dziwięciu kolejnych wtorków wyspowiadać się i przyjąć komunię 
św., a innych zachęcać do udzia³u w nabożeñstwie. Nowenna zakoñczy³a się 
b³ogos³awieñstwem Najświętszym Sakramentem. Należy bowiem pamiętać, 
iż nie by³o wtedy Mszy św. wieczornych29.

Od maja 1951 roku z powodu dużej ilości wiernych zaczęto odprawiać 
Nowennę już dwa razy dziennie (o godzinie 18.00 i 19.15), zaś od sierpnia te-
go roku zaczęto odprawiać Mszę św. śpiewaną przed obrazem Matki Bożej 
o godz. 6.00 w intencji próśb i podziękowañ nowennowych30. Jeszcze w latach 
pięćdziesiątych ze względu na dużą ilość uczestników Nowennę odprawiano 

27 J. Igielski, Duszpasterstwo przy kościele św. Krzyża w Gliwicach, Gliwice 2000, s. 75.
28 Tamże, s. 7.
29 Tamże, s. 47.
30 J. Igielski, Duszpasterstwo…, s. 45.
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pięć razy przez ca³y wtorek. Wierni wype³niali świątynię, przyleg³y korytarz 
klasztorny, a czasem także przykościelny dziedziniec. W latach sześćdziesią-
tych i siedemdziesiątych nabożeñstwo zosta³o ograniczone do trzech spot-
kañ dziennie, a obecnie jest odprawiane w środy dwa razy: o godzinie 8.30 
i 18.00.

Wzrastająca popularność tego nabożeñstwa wp³ynę³a na duszpasterzy 
okolicznych parafii, którzy widząc donios³ość i b³ogos³awione owoce No-
wenny, zapraszali gliwickich redemptorystów, aby zak³adali nabożeñstwo 
w ich świątyniach. W tym celu przywożono z Rzymu masowo kopie s³awnej 
Ikony, instalowano je w przygotowanym odpowiednio o³tarzu i inauguro-
wano Nowennę. Ta swoista akcja nowennowa by³a pod ścis³ą kontrolą Zgro-
madzenia. Upowszechniający się kult Nieustającej Pomocy zachęci³ innych 
kap³anów do jego propagowania. Wokó³ tego nabożeñstwa powsta³o kilka 
„szkó³ modlitwy” i sposobów zak³adania Nieustannej Nowenny oraz jej 
przeprowadzenia. Fenomen Nieustannej Nowenny polega³ na tym, że mia-
³a ona sta³ą formę, z urzekającymi modlitwami i pieśniami, często autorstwa 
zdolnych redemptorystowskich poetów i kompozytorów (o. Tadeusz Sitko, 
o. Alfons Klaman). Szczególnym zaś wyrazem modlitwy i mi³ości ludu Bo-
żego do Maryi w znaku Nieustającej Pomocy by³o czytanie ufnych próśb 
i podziękowañ Jej czcicieli. By³o w zamyśle tego nabożeñstwa kilka elemen-
tów konstytutywnych:

•  Każdy odprawia³ swoją w³asną Nowennę, w ten sposób mia³a ona 
zindywizualizowany charakter;

•  Możliwy by³ udzia³ we wspólnej modlitwie poprzez formę listu ze 
swoją osobistą prośbą bądź podziękowaniem;

•  Udzia³ w kolejnych dziewięciu nabożeñstwach nowennowych za-
pewnia³ przywiązanie do kultu oraz możliwość cyklicznej kateche-
zy mariologicznej ze strony kaznodziejów;

•  W trakcie Nowenny uczestnicy mieli możliwość sakramentu pojed-
nania i komunii św.;

•  Nowennę można by³o odprawiać w rodzinie, a w każdy wtorek przy-
najmniej jedna osoba spośród cz³onków rodziny winna brać udzia³ 
w nabożeñstwie w kościele.

Co roku w najbliższą niedzielę w okolicy liturgicznego wspomnienia 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy (27 czerwca) obchodzono uroczystość 
odpustową ku czci Matki Bożej z procesją wraz z cudownym Obrazem wo-
kó³ kościo³a31.

Do atrakcyjności nabożeñstwa przyczyni³a się zapewne jego oprawa, za-
równo poprzez repertuar pieśni maryjnych, jak i specjalne stroje uczestni-
czek procesji, tzw. marianek32. Ważną rolę odgrywali też w tym względzie 

31 Tamże, s. 84-85.
32 Relacja ustna Urszuli Jasiewicz, Gliwice 11.09.2006.
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również ministranci. Splendoru tym procesjom dodawa³y zawsze, zw³asz-
cza na wieczornej Nowennie, poczty sztandarowe. W tym miejscu trzeba do-
dać, że mocno zakorzeniony kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy udziela³ 
się dzieciom przystępującym do pierwszej komunii św. i ich rodzicom. Z ich 
inicjatywy i ofiar ufundowano kilka szat liturgicznych z wizerunkiem Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy.

Gliwicki klasztor i kośció³ redemptorystów by³y w tym okresie swoistą 
stolicą kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy na ca³ą Polskę. Stąd zaopa-
trywano parafie wielu diecezji w niezbędne materia³y dotyczące zagadnieñ 
związanych z Nieustającą Pomocą (podręczniki, obrazy, śpiewniki, kazania). 
Jednak, pomimo tej szczególnej roli gliwickiej Ikony, nie uda³o się tu dopro-
wadzić do jej koronacji koronami papieskimi, tak jak sta³o się to udzia³em 
takich ośrodków redemptorystowskich jak Toruñ i Kraków. Myśl i starania 
w sprawie koronacji nie zosta³y jednakże zarzucone i wciąż znajdują przy-
chylność zarówno duchownych, jak i świeckich33.

Niestety, wiele tych dzie³, które dobrze się rozwija³y i zapowiada³y, utrud-
ni³ lub zniszczy³ pożar, który dotkną³ kośció³ i część klasztoru 7 lipca 1980 
roku. Zniszczenie dosięg³o także samej Ikony Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy. Wskutek pożaru i akcji gaśniczej Obraz zosta³ zdeformowany i popę-
ka³. W jego miejsce umieszczono inną kopię, a poprzedni dano do renowacji 
w Krakowie. Relacjonując te wydarzenia, o. Stanis³aw Kuku³ka powo³a³ się na 
pewną osobę, która pamiętając Obraz sprzed pożaru, wyrazi³a zdumienie, jak 
można modlić się przed wizerunkiem, którym go zastąpiono. O. Kowalczyk 
wszczą³ starania, aby zniszczony obraz odrestaurować. Zadanie to zosta³o po-
wierzone o. Eugeniuszowi Karpielowi, który wraz z gronem wysokiej klasy 
fachowców przywróci³ Ikonę do stanu sprzed pożaru. Wróci³a ona na swoje 
miejsce do gliwickiej świątyni ku radości redemptorystów i wiernych34.

W związku z trwającym niezmiennie od ponad pó³ wieku nabożeñstwem 
Nieustannej Nowenny w klasztorze gromadzone są skrzętnie i przechowy-
wane prośby i podziękowania zanoszone przed obrazem Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy. Obejmują one dwie księgi i luźne kartki będące widomym 
znakiem szczególnego kultu maryjnego i odbiciem żywej kultury religijnej 
ludu górnośląskiego w okresie ostatnich kilkunastu lat. Te swoiste archiwa-
lia są też przyczynkiem do odpowiedzi na pytanie, jak odczytywane by³y 
znaki minionego i obecnego czasu oraz jak wypowiadano je w modlitwie. 
Analizując te podziękowania i prośby, zauważyć należy, że dominują w nich 
zagadnienia odnoszące się nie tylko do problemów osobistych, ale również 
spo³ecznych, na przyk³ad sprawy narastającego bezrobocia, braku perspek-
tyw dla m³odzieży oraz trudności związanych z jej wychowaniem. 

33 S. Piech, Sanktuarium…, s. 48-49.
34 Relacja ustna o. Stanis³awa Kuku³ki CSsR, Gliwice 23.04.2005; por. J. Igielski, Duszpasterstwo…, s. 75.
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W 1926 roku przy kościele św. Krzyża w Gliwicach zosta³o z³ożone bra-
ctwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Alfonsa, erygowane przez kardy-
na³a Adolfa Bertmana. W 1949 roku w³adze komunistyczne w Polsce znios³y 
Bractwo. Dopiero 21 marca 2003 roku Bractwo wznowi³o swoją dzia³alność. 
Z racji pos³ugi redemptorystów w miejscowych szpitalach nabożeñstwo ku 
czci Nieustającej Pomocy zosta³o zaszczepione również wśród pacjentów 
i personelu szpitalnego.

W grudniu 1997 roku uroczyście obchodzono czterdziestopięciolecie 
nabożeñstwa Nieustannej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Gliwicach. Natomiast 22 marca 1998 roku mia³a miejsce uroczystość ju-
bileuszu siedemdziesięciopięciolecia obecności kopii cudownego obrazu 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościele św. Krzyża. Z tej okazji ukaza³ 
się okolicznościowy folder o gliwickich redemptorystach, widokówki zabyt-
kowego kościo³a oraz broszura poświęcona historii klasztoru i kościo³a św. 
Krzy¿a w Gliwicach35. Uroczyście obchodzono także z³oty jubileuszu Nie-
ustannej Nowenny, który przypad³ na rok 2001. G³ównym uroczystościom 
21 stycznia 2001 roku przewodniczy³ pasterz diecezji gliwickiej – biskup Jan 
Wieczorek, przy licznym udziale zgromadzonych wiernych. Klasztorny kro-
nikarz zanotowa³ wówczas, iż „ O. Rektor [Leszek Gajda] powita³ biskupa, 
a na zakoñczenie podziękowa³ mu o. [Edward] Nocuñ – prowincja³. [...] Uro-
czystość transmitowana by³a przez Radio Maryja”36.

W myśl zasad podanych w najnowszym Dyrektorium w pobożności lu-
dowej i liturgii zosta³a także w ostatnich latach podjęta reforma Nieustannej 
Nowenny, ukszta³towanej dziesiątki lat przed Vaticanum Secundum37. Biorąc 
pod uwagę wskazania Kościo³a, komisja liturgiczna redemptorystów funk-
cjonująca przy Zarządzie Prowincjalnym podję³a się zadania rewizji struk-
tury nabożeñstwa Nowenny Nieustannej oraz jej poszczególnych tekstów38. 
W związku z tym ojcowie z gliwickiego klasztoru redemptorystów w³ączyli 
się w ogólnoprowincjalną akcję dostosowania Nieustannej Nowenny i podjęli 
kursy organizowane przez Zarząd Prowincji w ramach warsztatów kaznodziej-
skich oraz realizowali zapotrzebowania zg³aszane przez duszpasterzy. Wie-
lu proboszczów skorzysta³o także, by przy okazji odnowienia nabożeñstwa 
ożywić kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy w swoich parafiach. Redem-
ptoryści nieustannie starają się s³użyć im pomocą w krzewieniu i umacnia-
niu tego kultu w Kościele polskim.

Trzecie tysiąclecie chrześcijañstwa niesie ze sobą nowe wyzwania dla Koś-
cio³a i pos³ugujących w nim duchowych synów św. Alfonsa. Potrzeba w tym 
kontekście również rozkrzewiania kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

35 J. Igielski, Duszpasterstwo…, s. 55.
36 Archiwum Klasztoru Redemptorystów w Gliwicach [bez sygn.], Kronika Klasztoru OO. Redemptorystów 

w Gliwicach 1990-[2006], s. 438.
37 J. Igielski, Duszpasterstwo…, s. 64.
38 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy…, s. 9-10.
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Kośció³ św. Krzyża w Gliwicach, miejsce, gdzie po raz pierwszy na ziemiach 
polskich zaszczepiono jedno z najbardziej rozpoznawalnych i znanych na-
bożeñstw maryjnych – Nieustanną Nowennę, pozostaje od dziesięcioleci 
ważnym ośrodkiem pobożności, tak g³ęboko wpisanej w duchowe oblicze 
narodu.

aneks

Tematy rozważañ oraz statystyka Nieustannej Nowenny w kościele św. 
Krzy¿a w Gliwicach w latach 1999-2001.

Źród³o: Księga nabożeństw Nieustającej Nowenny ku czci Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w kościele św. Krzyża w Gliwicach (1981-2001), Archiwum Klasztoru Re-
demptorystów w Gliwicach.

Data Podziękowania Prośby Temat

Rok 1999

5 I 8 11 Odkupienie
12 I 7 5 Ave Maria
19 I 11 8 Oto Ja s³użebnica Pañska
26 I 5 4 Kim jest dla nas
2 II 3 7 Sumienie
9 II 2 6 Godność, stworzenie cz³owieka
16 II 7 8 Grzech
23 II 9 19 Matka Boża Bolesna

w dziejach narodu
2 III 2 7 Siedem boleści Matki Bożej
9 III 8 11 Cnota umiarkowania
16 III 4 9 Cnota męstwa
23 III 5 7 Rekolekcje wielkopostne

30 III 6 8 Matka Najświętsza troszczy się 
o nasze oczy i dusze

6 IV 2 5 Królowo Nieba, wesel się, Alleluja!

13 IV 6 14 Z Maryją przeżywamy Wielkanoc
i każdą niedzielę

20 IV 3 6 Pokój z Bogiem. Pokój z bliźnim
27 IV 8 7 Powo³anie
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4 V 5 19 O³tarz, konfesjona³, cierpienie – 
o. Pio. MB Rodzicielka Żalu Mi³ości

11 V 9 18 Polska droga maryjna

18 V 7 11 Trwali na modlitwie razem z Maryją.
Dzieci pierwszokomunijne

25 V 4 7
1 VI 9 21 Matka Pięknej Mi³ości

8 VI 7 11 Rozwa¿ania pielgrzymkowe 
– Jan Pawe³ II

15 VI 3 6 Chrześcijañskie pielgrzymowanie 
Papie¿a

22 VI 3 5 Maryja Matka Nasza
29 VI 3 12

6 VII 20 8
Maryja naszą pomocą 
w przeciwstawianiu się 
niebezpieczeñstwu utraty wiary

13 VII 15 6 Maryja wzorem ufnego 
zawierzenia Bogu

20 VII 6 7 Matka Odkupiciela
27 VII 11 10 Wartości religijne w wychowaniu

3 VIII 7 3 Maryja pomaga nam wybierać 
prawdziwe wartości

10 VIII 10 3 Z³o zwyciężaj dobrem

17 VIII 11 5 Miesiąc sierpieñ miesiącem 
pielgrzymowania

31 VIII 11 7 Różne podejścia wiary
7 IX 19 6 Bóg umi³uje każdego cz³owieka
14 IX 20 5 „A pod Krzyżem Matka sta³a”
21 IX 10 4 Jesteśmy dziećmi Bożymi
28 IX 10 10 Różaniec modlitwą naszego życia

5 X 4 7 Matka Mi³osierdzia
12 X 8 8 Medytacje – Życie Maryi

19 X 8 7 Matka Boża przygotowuje świat na 
Trzecie Tysiąclecie chrześcijañstwa

26 X 7 8 „B³ogos³awieni ubodzy w duchu”
2 XI 5 5 Dusze sprawiedliwe są w ręku Boga 

– „B³ogos³awieni, którzy p³aczą”
9 XI 9 20 „B³ogos³awieni cisi”
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16 XI 15 5 „B³ogos³awieni, którzy 
³akną sprawiedliwości”

23 XI 13 9 „B³ogos³awieni mi³osierni”
30 XI 3 12 „B³ogos³awieni czystego serca”

7 XII 8 7 Rekolekcje adwentowe. 
Rok Święty 2000

14 XII 12 8 „B³ogos³awieni pokój czyniący”

21 XII 6 4 „B³ogos³awieni, którzy cierpią 
dla sprawiedliwości”

28 XII 7 6 Święto M³odzianków
Rok 2000

4 I 10 15 Matka Jezusa naszą Matką

11 I 8 13 Z Matką Najświętszą w Nowy 
Rok pracy nad sobą

18 I 7 9 Piękno Maryi
25 I 7 5 O zjednoczeniu chrześcijan
1 II 6 3 Testament Jezusa: „Oto Matka Twoja”
8 II 17 14 Jubileuszowa wdzięczność
15 II 10 8 Św. Alfons – dzie³a maryjne
22 II 12 7 MBNP – Uzdrowienie chorych

29 II 7 9 Rodzina w świetle przemówieñ 
Ojca św. Jana Paw³a II

7 III 14 8 Arcyb[ractwo] MBNP, cz. I  
(historia, cel, warunki)

14 III 10 4 Bractwo MBNP, cz. II
21 III 17 7 Reaktywowanie Bractwa MBNP
28 III 9 4 Dzieñ Świętości Życia w parafii
4 IX 21 14 Jubileusze Odkupienia
11 IV 16 7 Droga Krzyża Maryi Matki Jezusa
18 IV 9 10 Próby wiary w życiu Maryi

25 IV 4 4 Świętowanie i wyp³ywające z tego 
faktu zobowiązania, wymagania

2 V 12 6 Matka naszej nadziei
9 V 13 7 „Oto Matka twoja”
16 V 11 9 Fatima – podstawa naszej nadziei dziś
23 V 19 13 Rok Jubileuszowy – chrzest św.
30 V 7 15
6 VI 7 6 Matka Boża Królowa Mi³osierdzia
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13 VI 17 8
Rok Jubileuszowy – nasze 
zobowiązanie poznania 
Pisma Świętego

20 VI 12 11 Rozwój ¿ycia eucharystycznego
27 VI 15 15 „Uwielbia dusza moja Pana”
4 VII 10 13 Wspó³praca ze z³em
11 VII 13 7 Maryja kocha każdego z nas
18 VII 16 9 Przez Maryję do Jezusa
25 VII 8 12 Pomoc Maryi w naszym życiu
1 VIII 15 13 Powstanie warszawskie
8 VIII 5 9 „Zróbcie wszystko...”
15 VIII 6 5 Wniebowzięcie NMP
22 VIII 4 21 Zwierzyć Chrystusowi jak Maryja
29 VIII 10 12

5 IX 6 18 Prawdomówność

12 IX 12 11 Z Maryją uwielbiamy 
Trójcę Przenajświętszą

19 IX 13 14 Boża Matka Bolesna wzór dla nas

26 IX 10 13 B³. Kasper Stanggasinger, 
czciciel Matki Bożej

3 X 12 9 Matka Sprawiedliwości
10 X 6 13 Św. Gerard – patron kobiet i matek
17 X 6 13 „Ojcze nasz...”
24 X 16 7 S³owo „nasz” w Ojcze nasz...
31 X 16 11 „Święć się Imię Twoje”
7 XI 19 13 „Bądź wola Twoja”
14 XI 11 12 „Jako w niebie, tak i na ziemi”

21 XI 22 7 „Chleba naszego powszedniego 
daj nam dzisiaj”

28 XI 18 6 „I odpuść nam nasze winy”

5 XII 11 8 „Jako i my odpuszczamy 
naszym winowajcom”

12 XII 19 14 „I nie wódź nas na pokuszenie”
19 XII 10 6 „Ale nas zbaw ode z³ego. Amen.”
26 XII 5 3

Rok 2001

2 I 12 7 Egzamin z życia
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9 I 17 13 Dziękczynienie za 50 lat 
Nieustannej Nowenny

16 I 18 17 Maryja wychowawczynią rodzin
23 I 22 18
30 I 17 21

6 II 18 13 Maryja, w której realizuje się 
b³ogos³awieñstwo „ubodzy w duchu”

13 II 13 23 Ufność Boga za wzorem Maryi

20 II 10 15  „Wszystko postawi³em na Maryję” 
– prymas kard. Stefan Wyszyñski

27 II 14 24 Dom rodzinny – pierwsze 
rekolekcje do MB

6 III 7 15 Nasze zwycięstwa przychodzą razem 
z rozwojem czci do Matki Bożej

13 III 15 12 Rekolekcje

20 III 11 13 Pobożność maryjna – Prymas 
kard. Stefan Wyszyñski

27 III 7 9 Świat³em dla nas Maryja

3 IV 11 16 Święta maryjne w życiu. 
Prymasa Tysiąclecia

10 IV 14 10 Triduum Paschalne – Jezus w Betanii
17 IV 9 5 Prymas kard. Stefan Wyszyñski

24 IV 11 12 Maryja a rodzina.  
Ks. kard. Wyszyñski

1 V 6 6 Prymas kard. Stefan Wyszyñski

8 V 15 21 Świadkowie mi³ości – św. 
Stanis³aw biskup męczennik

15 V 14 20 Zaufanie do Maryi. Kard. Wyszyñski
22 V 11 17 Trzeba się uczyć modlitwy
29 V 7 16 Prymas kard. Stefan Wyszyñski
5 VI 8 9 Prymas kard. Stefan Wyszyñski

12 VI 15 11 Prymas kard. Stefan Wyszyñski.
Nieście pomoc chorym i cierpiącym

19 VI 8 10 Pomocnicy Chrystusa 
Kościo³a (ludzie świeccy)

26 VI 12 13 MB Pomocy Nieustającej
3 VII 10 20 MB Tuchowska

10 VII 8 17 MB Szkaplerzna z góry Karmel
1 VII 9 21 Prymas kard. Stefan Wyszyñski
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2 VII 3 15 Wierność Ojcu – myśl kard. 
St. Wyszyñskiego

31 VII 8 20 Maryja Matką naszą
7 VIII 3 7 Imię Maryi
1 VIII 10 7 Pielgrzymka – Via Merulana

21 VIII 9 10 Naród musi iść w górę
28 VIII 5 17 Opieka MB w naszym życiu

4 IX 16 12 Powo³anie misyjne

11 IX 5 3 Koronacja w Mościskach 
– chwa³a Maryi

18 IX 6 7 Mądrość Boża i mądrość świata
25 IX 9 9 Św. Stanis³aw Kostka 
2 X 14 17 Królowo Różañca św.
9 X 6 22 Z Synem Twoim nas pojednaj
16 X 8 21 Misje w Syberii

23 X 6 18 Raduje się duch mój w Bogu 
Zbawicielu moim

30 X 9 12 Świętość
6 XI 10 26 Magnificat
13 XI 11 13 Magnificat
20 XI 8 10 Magnificat
27 XI 5 17 Magnificat
4 XII 9 19 Rekolekcje adwentowe

11 XII 12 12 A Jego mi³osierdzie 
z pokolenia na pokolenie

18 XII 8 14 Nad tymi, którzy...
1 I 5 5 Nowy Rok





o. dr macieJ sadoWsKi cssr
PaT – KraKóW

Studia Redemptorystowskie
4/2006   •   s. 71-88

WOJENNE lOSy
KRAKOWSKICH REDEMptORyStóW 

W CiENiu SWASTyKi (1939-1945)1

W krajobraz krakowskiego Podgórza od ponad stu lat wpisany jest klasz-
tor i kośció³ Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, znanego powszech-
nie jako Zgromadzenie Redemptorystów. Ta misyjna kongregacja, za³ożona 
w XVIII wieku przez św. Alfonsa de Liguori na po³udniu W³och, zosta³a prze-
szczepiona na ziemie polskie w 1787 roku. Redemptoryści powstali jako od-
powiedź Kościo³a na potrzebę poszukiwania nowych metod ewangelizacji 
bezpośredniej przez misje i rekolekcje parafialne. Adresatem tego charyzmatu 
pozostawali niezmiennie ludzie duchowo i materialnie opuszczeni. Na lata 
1883-1939 przypad³ najprężniejszy, niejako „z³oty” okres w dziejach polskich 
redemptorystów, wśród których promieniowa³ ogromem pracy i osobistą 
świętością s³uga Boży Bernard Łubieñski. On też by³ inicjatorem przybycia 
redemptorystów do Podgórza. W 1903 roku Łubieñski tak opisywa³ wyzwa-
nia, w obliczu których staną³ on sam i jego wspó³bracia zak³adający placówkę 
podgórską: „Zbliżenie do Krakowa przez dwa mosty sprawia, że dla taniego 
życia jest tu nap³yw wielki robotników, rzemieślników i czeladników wszel-
kiego kalibru, s³owem, proletariat i żydostwo. Toteż moralna strona miasta 
nieświetnie się przedstawia. Socjalizm się rozpanoszy³. Rzezimieszki krakow-
skie tu mają swoje nory. […] Prawda, że za Wis³ą zaraz jest Kraków ze swy-
mi prześlicznymi świątyniami i klasztorami; ale w samym Podgórzu, prócz 
maluczkiego domku ss. felicjanek, i to bez mszalnej kaplicy, klasztoru nie 
ma ¿adnego”2.

1 Referat ten, zatytu³owany Redemptoryści w Podgórzu w latach II wojny światowej, zosta³ wyg³oszony podczas 
VI Sesji Podgórskiej „W 90. rocznicę po³ączenia Podgórza i Krakowa”, zorganizowanej przez Polską 
Akademię Umiejętności, Towarzystwo Mi³ośników Historii i Zabytków Krakowa oraz Radę Dzielni-
cy XIII Sto³eczno-Królewskiego Miasta Krakowa w Krakowie, dn. 26.11.2005.

2 Archiwum Klasztoru Redemptorystów w Krakowie (AKRK), Kronika domu Zgromadzenia Najśw[iętszego] 
Odkupiciela pod wezwaniem Matki B[oskiej] Nieust[ającej] Pomocy w Krakowie na Podgórzu, t. 1 (1900-1913), 
s. 6-7.
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Od samego początku dom w Podgórzu ze względu na swą lokalizację i oka-
za³ość mia³ pierwszorzędne znaczenie, czego wymownym świadectwem by³ 
fakt, iż zosta³ wybrany na siedzibę prowincjalatu Polskiej Prowincji Redem-
ptorystów. Niezwykle dynamiczny rozwój placówki zosta³ gwa³townie zaha-
mowany wraz z wybuchem drugiej wojny światowej, która przynios³a miastu, 
Kościo³owi krakowskiemu oraz pos³ugującym w nim redemptorystom pe³-
ną terroru i męczeñstwa noc okupacji niemieckiej. Prezentowane poniżej 
studium, będące próbą opisu wojennej rzeczywistości podgórskich redem-
ptorystów, oparte zosta³o na wspomnieniach naocznych świadków wydarzeñ 
tamtych lat, przekazach kronikarskich, źród³ach archiwalnych Zgromadze-
nia Redemptorystów oraz na zasobach innych archiwów pañstwowych i koś-
cielnych.

1. Praca duszPastErska wśród miEszkańców Podgórza

Na obszarze Generalnego Gubernatorstwa, które w planach nazistów mia-
³o stanowić jedynie „miejsce zamieszkania” Polaków niezbędnych Rzeszy 
jako tania si³a robocza, ulokowane by³y największe placówki polskich redem-
ptorystów: w Tuchowie, Warszawie, Zamościu i na krakowskim Podgórzu. 
Ten ostatni klasztor odgrywa³ rolę szczególną ze względu na rezydującego 
tu prowincja³a – ojca Franciszka Marcinka. Przez ca³y okres wojny rektorem 
wspólnoty pozostawa³ doświadczony misjonarz-rekolekcjonista ojciec Ta-
deusz Grodniewski3. Nie przez przypadek wspólnota krakowska przepro-
wadzi³a w warunkach wojny największą liczbę prac apostolskich. Tutaj też 
zorganizowano juwenat redemptorystów, który w szczytowym okresie sku-
pia³ na tajnych kompletach blisko czterdziestu gimnazjalistów. Zakonnicy 
z krakowskiego Podgórza brali także aktywny udzia³ w organizowanej przez 
księcia metropolitę Adama Sapiehę akcji pomocy charytatywnej. Podstawo-
wym jednak zadaniem w warunkach okupacji by³o zapewnienie wiernym 
z Pogórza i okolic w³aściwej opieki duszpasterskiej, którą redemptoryści pro-
wadzili w szczególnej ³ączności z czczoną przez krakowian Ikoną Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy4.

Zgodnie z ówczesną regu³ą Zgromadzenia, redemptoryści polscy nie przyj-
mowali parafii, mając na względzie swój apostolski priorytet5. Prawodawstwo 
zakonu nakazywa³o zarazem, by w kościo³ach w³asnych Zgromadzenia dana 
wspólnota dba³a o należyty poziom i zakres duszpasterstwa zwyczajnego po-

3  M. Sadowski, Redemptoryści polscy w latach 1939-1945, Kraków 2005, s. 56-57.
4  AKRK, Kronika domu […] w Krakowie, t. 3, s. 1156-1157.
5  „By zaś ta praca misyjna nie posz³a w zaniedbanie, tudzież by misjonarze zawsze mieli przed oczy-

ma g³ówny cel swego powo³ania, którym jest spieszenie z pomocą duszom pod względem duchowym 
najbardziej opuszczonym, nie wolno im oddawać się żadnym zajęciom rozpraszającym. […] Z tego 
również powodu nie wolno przyjmować parafii” (Reguła i Ustawy Zgromadzenia Kapłanów pod wezwaniem 
Najśw[iętszego] Odkupiciela, Kraków 1923, s. V).
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przez odpowiednią liczbę Mszy św., niedzielne i świąteczne kazania oraz na-
bożeñstwa, a szczególnie poprzez troskę o gorliwe sprawowanie sakramentu 
pokuty6. We wszystkich świątyniach redemptorystów szczególną czcią ota-
czany by³ również obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W krakowskim 
sanktuarium organizowane by³y coroczne uroczyste odpusty ku czci Matki 
Bożej. Znamienny by³ jednak znacznie mniej liczny udzia³ wiernych w tych 
uroczystościach7. Wed³ug miejscowych redemptorystów, wynika³o to z trud-
nych warunków wojny, braku odpowiedniego przygotowania i informacji. 
Odczuwalny by³ też „brak ludzi z parafii [św. Józefa], którzy rokrocznie przy-
chodzili z procesją, a teraz z powodu pod³ych zakazów niemieckich szpic-
lów przyjść nie mogli”8.

Ojcowie przy każdej nadarzającej się okazji propagowali kult Matki Bo-
żej, rozpowszechniając modlitwy, pieśni oraz obrazki z Jej wizerunkiem9. Wo-
bec zewnętrznych ograniczeñ kultu krakowscy redemptoryści wykorzystali 
w tym celu nawet wewnętrzną przestrzeñ swego klasztoru. Od maja 1943 ro-
ku trwa³y potajemne prace przy renowacji i odpowiednim usytuowaniu po-
sągu Matki Bożej Niepokalanej na terenie przyklasztornego ogrodu. Statua 
ta do 1938 roku ustawiona by³a na kolumnie u wylotu ul. Limanowskiego 
i Józefiñskiej, a gdy zosta³a zastąpiona nową, proboszcz parafii podgórskiej 
ks. Józef Niemczyñski podarowa³ ją klasztorowi10. Figurę poświęci³ uroczy-
ście rektor Grodniewski 3 sierpnia 1943 roku11. Redemptoryści zadbali przy 
tym o duchowe przeżycie tego wydarzenia: „W związku z aktem poświęcenia 
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, rozdaliśmy z górą 250 eg-
zemplarzy tej modlitwy, przepisanych częściowo na maszynie przez naszych 
i obcych, w większości zaś odbitych na ręcznym linotypie. Rozdano [je] ca³-
kiem gratis, nie przyjmując żadnych dobrowolnych ofiar”12.

Dzia³alność bractw przy kościo³ach i klasztorach redemptorystów by³a 
w czasie drugiej wojny światowej jednym z charakterystycznych rysów ich 
aktywności duszpasterskiej. Ojcowie kontynuowali ją mimo rozporządze-
nia z 31 marca 1941 roku, które rozwiązywa³o wszelkie organizacje i zrzesze-
nia religijne na terenie GG13. Redemptoryści byli w tej materii wierni swemu 
prawodawstwu, które zobowiązywa³o ich do prowadzenia określonych kon-

6 Diebus autem festis, eorum Vigiliis, Dominicis et Sabbatis omnes ut supra approbati ad confessiones audiendas promptiis-
simi esse debet et assidue incumbere muneribus in ecclesia peragendis (Constitutiones et regulae Congregationis Sacerdotum 
sub titulo Sanctissimi Redemptoris, Romae 1936, nr 154).

7 AKRK, Kronika domu […] w Krakowie, t. 3, s. 938, 1057, 114.
8 Tamże, s. 938-939.
9 Tamże, s. 1058.
10 Archiwum Parafii św. Józefa w Krakowie – Podgórzu, Kronika Parafii św. Józefa (1919-1945), t. 2, s. 84.
11 AKRK, Kronika domu […] w Krakowie, t. 3, s. 1120; por. W. Szo³drski, Redemptoryści w Polsce, t. 2, [Wroc³aw 

1953], s. 136-137 (mps w Bibliotece Nowicjatu Warszawskiej Prowincji Redemptorystów w Lubaszowej); 
M. Brudzisz, Redemptoryści w Krakowie 1903-2003, Kraków 2004, s. 20.

12 AKRK, Kronika domu […] w Krakowie, t. 3, s. 1110.
13 Rozporządzenie o rozwiązaniu sekt i zrzeszeñ „podobnych do sekt” w Generalnej Guberni z 31.03.1941, 

„Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete” 1941, s. 197; por. 
T.  Wroñski, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 148.
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fraterni14. Przy kościele redemptorystów na krakowskim Podgórzu dzia³a³y: 
Bractwo Eucharystycznego Serca Jezusowego, Trzeci Zakon, Straż Honorowa, 
Eucharystyczne Wynagradzające Ko³o Pañ. Wszystkie te grupy mia³y swoje na-
bożeñstwa brackie, najczęściej z kazaniem, różañcem i b³ogos³awieñstwem15. 
Do krakowskiego Arcybractwa Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Św. Alfonsa 
w samym tylko 1940 roku wpisanych zosta³o 1294 cz³onków. W sumie w okre-
sie wojny przy³ączy³o się do tego bractwa w Krakowie 3348 osób16. 

Liczne świadectwa modlitewnej troski o ub³aganie pokoju dla świata i oj-
czyzny znaleźć można w księdze og³oszeñ duszpasterskich podgórskiego 
kościo³a. W zapisach z lat 1939-1944 znajduje się dziewiętnaście zapowiedzi 
różnych akcji duszpasterskich związanych z wojną, a wśród nich na przy-
k³ad intencje mszalne „niewiast z gromady Łagiewniki o szczęśliwy powrót 
rodaków, których wojna zmusi³a do opuszczenia swych domów lub Msza 
zamówiona przez panie z Ludwinowa za prześladowanych, zw³aszcza ka-
p³anów, i o rych³y i sprawiedliwy pokój”17. W tym samym okresie ojcowie 
z klasztoru krakowskiego odwiedzili 1064 chorych, między innymi jako ka-
pelani kliniki chirurgicznej na Kazimierzu18. Ta forma zwyk³ego duszpaster-
stwa prowadzonego przez redemptorystów w czasie wojny mia³a nadzwyczaj 
istotne znaczenie dla podtrzymania religijności i poczucia duchowego bez-
pieczeñstwa lokalnej spo³eczności w obliczu zagrożenia życia i zdrowia z racji 
wojennej gehenny ca³ego narodu. Redemptoryści dbali też o propagowanie 
kultu świętych swego zgromadzenia. W 1944 roku cech krakowskich pieka-
rzy ufundowa³ do kościo³a Św. Krzyża witraż przestawiający ich patrona – św. 
Klemensa Hofbauera. Wykona³a go firma Wilkosza z Łobzowa wed³ug pro-
jektu Z. Gedliczki, jednak z powodu wojny wstawiony zosta³ w okno kościo-
³a świętokrzyskiego dopiero w 1946 roku19.

Warunki okupacyjne wymusza³y na duszpasterzach dokonywanie niekiedy 
poważnych zmian w przepisach kościelnych. Akomodacje te zaprowadzane 
by³y jednak zawsze na podstawie wcześniejszych decyzji ordynariusza. Waż-
nym wyzwaniem duszpasterskim by³a troska o umożliwienie praktyk religij-
nych robotnikom w godzinach wieczornych. Papieskie i biskupie dyspensy 
oraz udzielane często przywileje binacji umożliwia³y kap³anom sprawowa-

14 Constitutiones et regulae…, nr 162.
15 AKRK, Księga ogłoszeń przy kościele N.M.P. w Podgórzu OO. Redemptorystów od 1.I.1938 do 16.IX. 1945, s. 115, 

120, 144, 218.
16 W poszczególnych latach zapisanych zosta³o w księdze brackiej: 1294 (1940), 746 (1941), 451 (1942), 621 

(1943) oraz 236 (1944) (Archiwum Warszawskiej Prowincji Redemptorystów w Tuchowie [AWPR], tecz-
ka Wykazy – Statystyki (1938-1945): Zestawienia prac apostolskich klasztoru redemptorystów w Kra-
kowie – Podgórzu w latach 1940-1944; AKRK, Kronika domu […] w Krakowie, t. 4, s. 27).

17 AKRK, Księga ogłoszeń przy kościele N.M.P. w Podgórzu…, s. 96, 227.
18 AKRK, teczka Metropolitarna Kuria Biskupia 1941-1945: Dekret Kurii Biskupiej o powierzeniu ka-

pelanii w klinice chirurgicznej przy ul. Ska³ecznej w Krakowie klasztorowi redemptorystów, Kraków 
22.07.1944. 

19 S. Piech, Ksiądz Andrzej Mytkowicz w posłudze Bogu i człowiekowi, w: Studia z dziejów kościoła św. Krzyża w Kra-
kowie, red. Z. Kliś, cz. 2, Kraków 1997, s. 36.
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nie Mszy niedzielnych i świątecznych również wieczorem20. Podgórski koś-
ció³ redemptorystów by³ też jedną z kilku krakowskich świątyñ, w których 
arcybiskup Sapieha nakaza³ w niedziele sprawować wieczorną Eucharystię 
„w trosce o dobro dusz, zw³aszcza pracującej m³odzieży”21.

Wśród m³odych robotników nawiedzających kośció³ Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy by³ Karol Wojty³a, pracujący w pobliskiej Fabryce Sody 
„Solvay”. Ubogi student-robotnik – jak sam o sobie powiedzia³ pod koniec 
życia: „cz³owiek w drewniakach” – wracając o świcie z nocnej zmiany, regu-
larnie wstępowa³ na modlitwę i Mszę św. do pierwszej napotkanej świątyni 
w drodze do domu: 

Muszę wobec tych murów i wobec was […] uczynić szczególne wy-
znanie. Ten kośció³ związa³ się w sposób niezwyk³y z moim osobistym 
życiem. Wiecie dobrze, że w ciągu okupacji przez cztery lata by³em ro-
botnikiem fizycznym i pracowa³em w zak³adach solvayowskich w Bor-
ku Fa³ęckim. Nieraz, wracając z pracy z Solvayu do domu w Krakowie, 
wstępowa³em do tego kościo³a, zw³aszcza po nocnej zmianie, we wczes-
nych godzinach rannych tutaj uczestniczy³em we Mszy św., przystę-
powa³em do komunii św., czerpa³em stąd wielką si³ę na te trudne lata, 
jakimi by³y lata okupacji. W tych latach, będąc robotnikiem, równo-
cześnie rozpoczyna³em przygotowania do kap³añstwa w konspiracyj-
nym Seminarium Duchownym archidiecezji krakowskiej. I dlatego też 
z wdzięcznością wspominam wasz kośció³22. 

Zgodnie z relacją samego arcybiskupa Wojty³y, korzysta³ on w okresie woj-
ny z pos³ugi redemptorystów również w sakramencie pokuty, wskazując na 
konfesjona³, w którym spowiada³ niezwykle ceniony szczególnie wśród m³o-
dych penitentów kierownik duchowy – ojciec B³ażej Hop23.

2. apostoLat misyjno-rekoLekcyjny

Pomimo nazistowskiego terroru i daleko idących ograniczeñ w zakresie 
życia religijnego, redemptoryści zdecydowali się na kontynuowanie swego 
tradycyjnego apostolatu: misji i rekolekcji parafialnych. Wspólnota podgór-
skich redemptorystów podję³a tę dzia³alność ewangelizacyjną już na wiosnę 

20 AKRK, Kronika domu […] w Krakowie, t. 3, s. 1066-1067; B. Przybyszewski, Dzieje kościelne Krakowa w czasie 
okupacji 1939-1945, „Chrześcijanin w świecie” 11 (1979), nr 10 (82), s. 24-25, 39-41.

21 AKRK, Księga ogłoszeń przy kościele N.M.P. w Podgórzu…, s. 216; por. S. Dobrzanowski, Archidiecezja Krakowska 
podczas okupacji niemieckiej 1939-1945, w: Księga Sapieżyńska, red. J. Wolny, t. 1, Kraków 1982, s. 452-454.

22 Kalendarium życia Karola Wojtyły, oprac. A. Boniecki, Kraków 1983, s. 71; por. G. Weigel, Świadek nadziei. 
Biografia Jana Pawła II, Kraków 2005, s. 71. 

23 M. Sadowski, Redemptorystowskie ślady na drodze życia Karola Wojtyły w latach 1941-1978, „Studia Redempto-
rystowskie” 3 (2005), s. 10-16.
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1940 roku. Misjonarze z Podgórza, na czele z niez³omnym kaznodzieją rekto-
rem Grodniewskim, przeprowadzili w latach wojny w sumie sto sześćdziesiąt 
dziewięć prac misyjnych i rekolekcyjnych na terenie archidiecezji krakowskiej 
i lwowskiej oraz diecezji kieleckiej, tarnowskiej i przemyskiej24. 

Jedna z pierwszych serii rekolekcji mia³a również miejsce w redempto-
rystowskim kościele na krakowskim Podgórzu. Prowadzi³ je w dniach 13-20 
marca 1940 roku by³y rektor lwowski ojciec Jan Bi³ko. By³y one typowe dla 
alfonsjañskiego systemu rekolekcji otwartych. Rozpoczęcie mia³o miejsce 
w sobotni wieczór uroczystym śpiewem Veni Creator oraz nauką wstępną o mi-
³osierdziu Bożym25. W niedzielny poranek dzieñ rekolekcyjnego skupienia 
rozpoczyna³a prymaria, następnie suma i wotywa. Wszystkie nabożeñstwa 
po³ączone by³y ze specjalnymi konferencjami. W następnych dniach do sta-
³ych elementów rekolekcji, oprócz Eucharystii, należa³y popo³udniowe nabo-
żeñstwa Drogi krzyżowej i Gorzkich żali, ponadto wtorek i środa by³y dniami 
spowiedzi rekolekcyjnej, zaś w czwartek urządzano dla wszystkich uczest-
ników rano i wieczorem komunię generalną. Trwa³ym elementem przepo-
wiadania i duchowości redemptorystów podczas rekolekcji by³o również 
krzewienie kultu maryjnego, a szczególnie czci do Matki Bożej w znaku ko-
ny Nieustającej Pomocy26. 

Podobnie jak przed wojną, redemptoryści prowadzili w latach wojennej 
pożogi ćwiczenia duchowe dla poszczególnych stanów parafii. Szczególny 
charakter mia³y rekolekcje dla ch³opców przymusowo wcielonych do od-
dzia³u S³użby Zabezpieczenia Przeciwlotniczego, który od 1944 roku stacjo-
nowa³ w murach klasztoru krakowskiego27. W kwietniu 1943 roku rekolekcje 
w podgórskiej siedzibie straży pożarnej g³osi³ ojciec Jan Wojnowski „za chęt-
nym przyzwoleniem komendanta – Niemca, ale widocznie religijnego cz³o-
wieka”28. 

W domu prowincjalnym indywidualne rekolekcje odprawiali zaprzyjaź-
nieni kap³ani, choć by³y one nader rzadkie, przede wszystkim z powodu 
problemów aprowizacyjnych i lokalowych. Podczas gdy w latach 1903-1939 
przewinę³o się przez klasztor w Podgórzu ponad trzystu księży odprawiają-
cych tu rekolekcje zamknięte, w latach wojny wspólnota krakowska gości³a za-
ledwie dziesięciu rekolektantów-duchownych, między innymi późniejszego 
biskupa tarnowskiego – ks. Karola Pękalę z Tarnowa. Kierownikiem ducho-
wym podczas tych ćwiczeñ by³ najczęściej ojciec Stanis³aw Solarz29. 

24 AKRK, Kronika domu […] w Krakowie, t. 3, s. 918, 948, 1136-1141, 1194; por. M. Sadowski, Redemptoryści 
polscy…, s. 448-450.

25 AKRK, Kronika domu […] w Krakowie, t. 3, s. 851, tu: ulotka informacyjna na temat rekolekcji w koście-
le redemptorystów w Krakowie – Podgórzu (1-6.04.1939).

26 M. Sadowski, Redemptoryści polscy…, s. 197-200.
27 AKRK, Kronika domu […] w Krakowie, t. 3, s. 1176.
28 Tamże, s. 1101.
29 Tamże, t. 3, s. 997, 1065, 1075, 1097, 1141, 1121.
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Wielki wysi³ek podgórskiej wspólnoty redemptorystów stanowi³y rów-
nież liczne rekolekcje zamknięte dla męskich i żeñskich wspólnot zakon-
nych. Klasztor krakowski by³ bardzo aktywny na tym polu. Bliskie duchowe 
więzy ³ączy³y redemptorystów z klasztorami: salwatorianów na Zakrzówku, 
bonifratrów w Kalwarii Zebrzydowskiej, krakowskich chrystusowców oraz 
michalitów w Pawlikowicach, Krakowie i w Miejscu Piastowym30, kamedu-
³ów na Bielanach, pijarów i karmelitów bosych w Czernej, paulinów na Jas-
nej Górze oraz z opactwem cystersów w Szczyrzycu31. Ojcowie z Podgórza 
g³osili rekolekcje między innymi dla sióstr urszulanek czarnych w Krakowie, 
urszulanek szarych w Lipnicy Murowanej i Zakopanem, krakowskich felicja-
nek z domu w Łagiewnikach, dla krakowskich nazaretanek i wizytek, micha-
litek w Miejscu Piastowym oraz lwowskich józefitek32.

Ważną rolę odgrywa³ również klasztor krakowski jako miejsce przeżywa-
nia rekolekcji przez seminarzystów zakonnych i diecezjalnych. Już w grud-
niu 1940 roku kronikarz domowy zanotowa³: „Przyby³o do nas na rekolekcje 
ośmiu ordynandów z różnych diecezji, którzy tu w Krakowie przytulili się do 
seminarium duchownego. Ćwiczeñ udziela³ im o. Bohosiewicz, po trzy nauki 
dziennie przez sześć dni”. Wśród nich by³o trzech chrystusowców oraz klery-
cy z diecezji poznañskiej, krakowskiej i częstochowskiej. Kronikarz doda³ na 
koñcu: „Chociaż i nam trudno z wyżywieniem, to jednak chętnie podejmu-
jemy się tej pracy, wiedząc, że Bóg wynagrodzi za uczynek litości względem 
najuboższych”33. Wyrazem zaufania ze strony arcybiskupa Sapiehy i rektora 
seminarium krakowskiego ks. Jana Piwowarczyka by³o zaproszenie ojca Wi-
tolda Czapliñskiego do przeprowadzenia rekolekcji zamkniętych dla miej-
scowych seminarzystów w październiku 1941 roku 34. Czapliñski wspomina³ 
też, iż g³osi³ rekolekcje w Pa³acu Arcybiskupim dla kilku ukrywających się 
tam kleryków, między którymi by³ także Karol Wojty³a35. Drugim redemp-
torystą, który w czasie wojny dawa³ rekolekcje klerykom z Krakowa, by³ ojciec 

30 AKRK, Księga kazań i prac apostolskich, s. 158-320; AWPR, Akta personalne o. Tadeusza Grodniewskiego, 
rkps T. Grodniewski, Notatnik misyjny 1917-1961, s. 37-44; por. „Litterae Annales de rebus gestis Provin-
ciae Polonicae Congregationis SS. Redemptoris 1939-1955”, s. 28; A. Kie³basa, Salwatorianie, w: Życie re-
ligijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939-1945, red. Z. Zieliñski, Warszawa 1982, s. 757-759.

31 AWPR, Akta personalne o. Tadeusza Grodniewskiego, rkps T. Grodniewski, Notatnik misyjny…, s. 38-43; 
Akta personalne o. Franciszka Marcinka: rkps F. Marcinek, Wspomnienia z mojego życia, [Bardo Śląskie] 
1950, s. 263, 284.

32 Archiwum Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie, Dziennik podawczy Zarzą-
du Prowincji Krakowskiej Zgromadzenia Sióstr Felicjanek z lat 1920-1953, s. 127, p. 13; Archiwum G³ówne Zgro-
madzenia S³użebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie, Historia Zgromadzenia Służebnic Najśw. 
Serca Jezusowego od r. 1924[-1952], t. 2, passim; Archiwum Prowincji Krakowskiej Nazaretanek w Krakowie, 
Kronika Zgromadzenia Sióstr Najśw[iętszej] Rodziny z Nazaretu w Krakowie od roku 1936 do 1947, s. 96, 101-
103, 177, 189; por. AKRK, Kronika domu […] w Krakowie, t. 3, s. 975-1161, t. 4, s. 24; AWPR, Akta perso-
nalne o. Jana Wojnowskiego: Siostra Maria Cypriana do prowincja³a F. Marcinka, Lwów 11.06.1943. 

33 AKRK, Kronika domu […] w Krakowie, t. 3, s. 956.
34 Tamże, s. 1013; por. J. Kracik, Krakowskie Seminarium Duchowne w latach 1911-1951, w: Księga Sapieżyńska, 

s. 202-203; M. Barcik, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego (1939-1954), Kraków 2001, s. 82-85.
35 AWPR, Akta personalne o. Witolda Czapliñskiego: Relacja pisemna o. W. Czapliñskiego, Tuchów 

10.11.1991.
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Grodniewski36. Redemptoryści z Podgórza (Grodniewski, Sochacki, Solarz) 
udzielali ponadto trzykrotnie w latach 1942-1943 rekolekcji m³odym chry-
stusowcom, trzem kanonikom regularnym przed święceniami w 1944 roku 
oraz klerykom z diecezji częstochowskiej w czerwcu 1942 roku37.

Pracownik Biura Prezydialnego przy Delegacie Rządu RP na Kraj – T. Świ-
nica w swym sprawozdaniu z czerwca 1941 roku donosi³ w³adzom w Londy-
nie: 

Jeśli weźmiemy pod uwagę systematyczne niszczenie naszego ży-
cia narodowego, zw³aszcza wśród m³odzieży, poprzez zamknięcie 
szkó³ i pozbawienie normalnej pracy oraz straszliwy ucisk spo³ecz-
ny i ekonomiczny, który nie może nie rozgoryczać g³ęboko szerokich 
kó³ ludności naszego kraju, nietrudno zdać sobie sprawę, że w³adzom 
niemieckim, mimo jakichkolwiek pozorów, chodzi o zniszczenie na-
szego ducha, a w pierwszym rzędzie o zabicie w nas lub os³abienie ka-
tolickiej wiary38. 

W świetle przedstawionych tu faktów należy uznać, iż praca misyjna 
podgórskich redemptorystów w warunkach okupacji by³a wymierną próbą 
przeciwdzia³ania owym antypolskim zamiarom najeźdźców oraz wnios³a 
znaczący wk³ad w podtrzymywanie świadomości narodowej i religijnej spo-
³eczeñstwa polskiego w dobie hitlerowskiego bezprawia39. Należy podkreślić, 
iż w świetle dotychczasowych badañ nad stanem religijności Polaków w okre-
sie drugiej wojny światowej redemptoryści pozostawali jedynym zgromadze-
niem zakonnym o charyzmacie misyjnym, które nie zrezygnowa³o ze swego 
priorytetowego apostolatu mimo obiektywnie najtrudniejszych warunków 
dla tego typu pracy w ca³ej swej dotychczasowej historii40.

3. udział w ruchu oPoru i tajNym NauczaNiu

Kośció³ w okupowanej Polsce wielokrotnie i w różnych formach uczest-
niczy³ w ogólnonarodowym ruchu oporu wobec najeźdźców. Liczni kap³ani 
i zakonnicy stanęli w pierwszym szeregu konspiracyjnej walki o niepodleg³ość 

36 W dniach 12-18 grudnia 1943 roku wyg³osi³ on cykl dwudziestu konferencji dla dwudziestu pięciu 
krakowskich alumnów przygotowujących się do przyjęcia święceñ wyższych. „Spośród nich trzyna-
stu przyję³o święcenia diakonatu 18 grudnia w kościele OO. Franciszkanów, a dziewięciu nazajutrz – 
święcenia prezbiteratu w kościele św. Anny” (AWPR, Akta personalne o. Tadeusza Grodniewskiego, 
rkps T. Grodniewski, Notatnik misyjny…, s. 42).

37 AKRK, Kronika domu […] w Krakowie, t. 3, s. 1034, 1056, 1110-1111, 1194.
38 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), sygn. 202/I/40, k. 65: rkps T. Świnica, Z dziedziny kościel-

nej w Polsce – sprawozdanie za drugą połowę marca i za kwiecień 1941 roku.
39 A. Bazielich, Le misioni popolari dei redentoristi in Polonia (1800-1985), „Spicilegium Historicum CSsR” 33 

(1985), s. 169; tenże, Misje redemptorystów w Polsce 1800-1985, „Homo Dei” 58 (1989), s. 261.
40 M. Sadowski, Redemptoryści polscy…, s. 210.



HISTORIA KOŚCIOŁA 79

ojczyzny oraz o zachowanie duchowej i intelektualnej tożsamości narodu. 
Również redemptoryści w³ączyli się w ten nurt dzia³añ narodowo-wyzwoleñ-
czych podejmowanych przez Kośció³. Najpoważniejszą przeszkodą w tym 
zaangażowaniu, oprócz obiektywnych ograniczeñ spowodowanych warun-
kami okupacyjnego terroru, by³a surowa regu³a Zgromadzenia, która poza 
pracą misyjno-rekolekcyjną do minimum ogranicza³a swobodne możliwości 
kontaktu zakonników ze światem zewnętrznym41. Pragnienie wiernego wype³-
niania ślubu pos³uszeñstwa sta³o więc niekiedy w sprzeczności z wymogami 
dzia³alności konspiracyjnej. Stąd do bezpośredniej pracy w ruchu oporu an-
gażowali się zasadniczo tylko pojedynczy ojcowie ze wspólnoty, która naj-
częściej nie by³a nawet do koñca wtajemniczona w zewnętrzne poczynania 
danego wspó³brata42.

W klasztorze krakowskim g³ównym konspiracyjnym zadaniem wspólno-
ty redemptorystów by³o tajne nauczanie na poziomie gimnazjalnym w tzw. 
juwenacie. Placówka ta odgrywa³a istotną rolę w procesie formacyjnym kan-
dydatów do Zgromadzenia. Jej znaczenie jednak przekracza³o mury klasztor-
ne, bowiem w tajnych kompletach zdobywali zakazaną dla Polaków wiedzę 
w dużej mierze także ch³opcy, którzy choć nie związali się na sta³e z redemp-
torystami, mieli możliwość zdobycia potrzebnego i tak cenionego w tam-
tym okresie wykszta³cenia. Szczególnie odpowiedzialne zadanie mia³ w tej 
dzia³alności dyrektor tajnego juwenatu ojciec Stanis³aw Solarz, który jeszcze 
w 1939 roku nawiąza³ kontakt najpierw z profesorem Lehrem-Sp³awiñskim, 
a następnie od wiosny 1943 roku blisko wspó³pracowa³ z profesorem Janem 
Sajdakiem, dzia³aczem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej43. Solarz groma-
dzi³ uczniów z przedwojennego toruñskiego juwenatu pochodzących z Kra-
kowa i obszaru GG wokó³ podgórskiego klasztoru redemptorystów44. Zdoby³ 
przedwojenną listę i adresy juwenistów, a następnie osobiście informowa³ 
ich o rozpoczęciu tajnego nauczania, zaś chętnym pomaga³ znaleźć stancje 
w rodzinach zaprzyjaźnionych z klasztorem „na górce”45.

Prze³ożeni juwenaccy wykorzystywali dotychczasowe doświadczenia 
konspiracyjne tajnego nauczania w okręgu krakowskim, namawiając swych 
uczniów do formalnej nauki w legalnych szko³ach zawodowych bądź do po-
dejmowania jakiejkolwiek pracy, by w ten sposób zapewnili sobie przed okupa-

41 Constitutiones et regulae…, s. 187-188.
42 M. Brudzisz, L’action patriotique des rédemptoristes polonais durant l’occupation allemande, „Miscelanea Histo-

riae Ecclesiasticae” 9 (1984), s. 357.
43 AKRK, Kronika juwenatu w Krakowie (1939-1946), s. 68-69; relacja ustna o. Józefa Jarosza, Toruñ 14.03.1989; 

por. B. S³ota, O. Stanisław Solarz (1894-1974), „Homo Dei” 64 (1995), s. 157.
44 Juwenistom wystawiane by³y w języku niemieckim specjalne zaświadczenia o tym, iż są kandydatami 

do stanu duchownego w Zgromadzeniu Redemptorystów. Poświadcza³ je osobiście prowincja³ pod-
pisem i urzędową pieczęcią. By³a to próba uchronienia ich przed wywózką na roboty przymusowe 
(AWPR, Akta personalne o. Antoniego Bazielicha: rkps Bescheinigung vom Provinzial F. Marcinek für A. Ba-
zielich, Krakau 1.12.1940).

45 AWPR, Akta personalne o. Stanis³awa Solarza: rkps S. Solarz, Pamiętnik O. Stanisława Solarza C.S.s.R., Bra-
niewo 1970, s. 55; por. B. S³ota, o. Stanisław Solarz..., s. 155.
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cyjnymi urzędnikami swoiste alibi46. Do klasztoru juweniści byli wpuszczani 
pojedynczo przez furtę, ogród lub zakrystię. Żelaznymi schodami na wieży 
kościelnej przechodzili na drugie piętro klasztoru, gdzie w celach zakonnych, 
prowizorycznie adaptowanych na sale lekcyjne, odbywa³y się tajne komple-
ty w grupach trzy- i czteroosobowych47. Przynajmniej raz w roku juweniści 
mieli też w³asne rekolekcje48.

O tym, jak realne by³o zagrożenie ze strony okupanta dla dzia³alności for-
macyjnej podgórskich redemptorystów, świadczą wydarzenia, które mia³y 
miejsce wiosną 1942 roku. W ostatnich dniach kwietnia do klasztoru pod-
górskiego dostarczone zosta³o imienne wezwanie dla prowincja³a Marcinka 
do siedziby krakowskiego gestapo przy ul. Pomorskiej 2. Śledztwo prowadzi³ 
referent wydzia³u tajnej policji SS-Oberscharführer Paul Siebert, który w pe³nych 
groźby s³owach przedstawi³ Marcinkowi zarzuty przyjmowania przezeñ w cza-
sie okupacji nowych kandydatów do Zgromadzenia49. Zastraszony prowincja³ 
przyzna³ się do zarzucanych czynów. Gestapowiec wprost określi³ nazistow-
skie intencje: „Nie macie prawa zabierać nam m³odzieży! Ona jest zobowią-
zana do pracy albo w Guberni, albo w Rzeszy”50. Przes³uchanie zakoñczy³o 
się bezwzględnym nakazem rozproszenia wszystkich przyjętych w tym cza-
sie kandydatów oraz powtórnym wezwaniem prowincja³a na 19 maja 1942 
roku, kiedy to zosta³ on aresztowany i na trzy tygodnie osadzony w więzie-
niu przy ul. Montelupich51. Ucierpia³a z tego powodu dzia³alność tajnego 
juwenatu, w którym nauka by³a częstokroć przerywana. W tym czasie dyrek-
tor kontaktowa³ się z uczniami zazwyczaj jedynie w zakrystii po Eucharystii 
oraz w konfesjonale52. Faktycznie jednak nauka w ramach juwenackich kom-
pletów trwa³a aż zakoñczenia wojny. Dzia³alność tajnego juwenatu polskich 
redemptorystów na krakowskim Podgórzu by³a wpisana w ca³okszta³t oku-
pacyjnych dziejów polskiego szkolnictwa średniego, które zosta³o przez hit-
lerowskich najeźdźców poddane bezwzględnej likwidacji53.

Ojciec Solarz, mimo niebezpieczeñstwa grożącego mu z racji prowadze-
nia tajnych kompletów, udziela³ ponadto pomocy znajomym cz³onkom kra-
kowskiej siatki Armii Krajowej, w szczególności zaś rodzinom aresztowanych 
lub represjonowanych. Oprócz wsparcia materialnego znajdowa³ dla ukry-
wających się akowców tymczasowe kryjówki wśród zaprzyjaźnionych rodzin 
Podgórza. Zaufanie do Solarza ze strony zbrojnego podziemia najdobitniej 

46 AKRK, Kronika juwenatu…, s. 24-25.
47 AWPR, Akta personalne o. Edmunda Kowalkowskiego: rkps E. Kowalkowski, Mój udział w nauczaniu 

w latach okupacji hitlerowskiej, s. 1-2.
48 AKRK, Kronika juwenatu…, s. 26.
49 AWPR, Akta personalne o. Franciszka Marcinka: rkps F. Marcinek, Wspomnienia…, s. 264-265; Chronica 

Provinciae Polonicae C.Ss.R., t. 2 (1936-1955), s. 136; AKRK, Kronika juwenatu…, s. 43-44.
50 AWPR, Akta personalne o. Stanis³awa Solarza: rkps S. Solarz, Pamiętnik…, s. 58.
51 AWPR, Akta personalne o. Franciszka Marcinka: rkps F. Marcinek, Wspomnienia…, s. 265-267; W. Szo³-

drski, Redemptoryści w Polsce, t. 2, s. 136.
52 AKRK, Kronika domu […] w Krakowie, t. 3, s. 46-47; por. B. S³ota, O. Stanisław Solarz..., s. 156.
53 AKRK, Kronika juwenatu…, s. 38.
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objawi³o się w czasie akcji likwidacji gestapowskiej „wtyczki” w klasztorze 
karmelitów bosych na Piasku. Jeden z oficerów Kedywu AK poprosi³ Solarza, 
by ten zgodzi³ się być ³ącznikiem między organizacją a przeorem klasztoru 
karmelitów. Donosiciel tajnej policji niemieckiej, podający się za szczerego 
kandydata do zakonu, stanowi³ realne zagrożenie dla ca³ej inwigilowanej od 
środka wspólnoty karmelickiej. Solarz mia³ u³atwić spotkanie z prze³ożo-
nym w sposób iście szpiegowski, jak o tym sam wspomina³: 

[Oficer AK] wyciągną³ banknot 100 ówczesnych marek i przedar³ 
go nierówno w poprzek. Jedna po³owę w³oży³ do koperty, drugą so-
bie zachowa³. Tę w kopercie da³ mi, mówiąc: „Zanieś to O. Przeorowi 
i powiedz, że ja się zg³oszę z drugą po³ową w kopercie. Niech dok³ad-
nie przymierzy, a może być pewny, że to ja, oficer-komendant, przy-
chodzę z planem ratowania ich od nieszczęścia. Będę żąda³ wydalenia 
tego kandydata-donosiciela. Dać mu muszą wszystko, czego tylko za-
pragnie […]. My akowcy damy sobie z nim radę, gdy będzie w swojej 
rodzinie54. 

Solarz wykona³ swoje zadanie i – jak z dumą wspomina³ – przyczyni³ się 
do ocalenia karmelitów od grożącego im niebezpieczeñstwa. 

Szczególne związki z polskim podziemiem w Krakowie utrzymywa³ tak-
że ojciec Józef Jarosz, socjusz w tajnym juwenacie. Wykorzystywa³ on swoje 
kontakty konspiracyjne do wyrabiania fa³szywych kennkart dla juwenistów 
podlegających już obowiązkowi pracy. Podobnie wydobywa³ niektórych gim-
nazjalistów z obozu Baudienstu, przedstawiając za każdym razem podrobione 
przez zaufanych ludzi dokumenty55. Ojciec Jan Wojnowski, który od lutego 
1943 roku prowadzi³ komplety historii z juwenistami, nawiąza³ kontakt ze 
znajomym Romualdem Dąbrowskim, pseudonim „Romek”, który będąc 
„spalony” w Warszawie, musia³ ukrywać się w Krakowie. Poprosi³ Wojnow-
skiego o pomoc w poszukiwaniu bezpiecznej kryjówki dla niego i pozosta-
³ych kolegów z oddzia³u. Zakonnik wystara³ się na Podgórzu o takie miejsca, 
zaś w razie konieczności – jak sam wspomina³ – „przyjmowa³em tych ludzi 
w rozmównicy klasztornej, gości³em i zwykle spowiada³em oraz podawa³em 
komunię świętą, zw³aszcza «przed akcją»”56. 

Ojciec Marian Pirożyñski podją³ podobną wspó³pracę z majorem Edwar-
dem Mytnikiem, pseudonim „Marwin”, pe³niąc dzięki swej misyjnej mobil-
ności i konspiracyjnemu doświadczeniu funkcję ³ącznika z dowództwem AK 

54 AWPR, Akta personalne o. Stanis³awa Solarza: rkps S. Solarz, Pamiętnik…, s. 56.
55 Relacja ustna o. Józefa Jarosza, Toruñ 14.03.1989; por. M. Brudzisz, Redemptoryści, w: Życie religijne w Polsce 

pod okupacją hitlerowską 1939-1945, red. Z. Zieliñski, Warszawa 1982, s. 716.
56 AWPR, Akta personalne o. Jana Wojnowskiego: rkps J. Wojnowski, Okruchy walki podziemnej z okupantem 

niemieckiem w l. 1939-1945 w cieniu klasztorów redemptorystów w Mościskach, Tuchowie, Krakowie i Kielcach – Kar-
czówce, [brmw], s. 2.
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w Warszawie57. Ojciec Pirożyñski wraz ze swymi zakonnymi wspó³braćmi 
nie zaniedbywa³ również podstawowego obowiązku redemptorystów, któ-
rzy mieli za zadanie być blisko ludzi najbardziej opuszczonych i ubogich, 
nie tylko w sensie duchowym, ale równie¿ materialnym. Pomoc okazywana 
najs³abszym, w duchu chrześcijañskiej caritas, sta³a się jednym z g³ównych 
wyzwañ w okresie wojny58.

4.	Caritas przy kLasztornej furcie

W obliczu gwa³townej pauperyzacji spo³eczeñstwa polskiego Zgromadze-
nie Redemptorystów, podobnie jak inne zakony i instytucje kościelne, w³ą-
czy³o się w szeroko zakrojoną akcję niesienia pomocy różnym warstwom 
spo³eczeñstwa. Przy furcie klasztornej znajdowa³y wsparcie ca³e wysiedlone 
ze swych domostw rodziny, a także prześladowani i ukrywający się, zagro-
żeni aresztowaniem lub osoby będące na skraju nędzy. Zakonnicy dzielili 
się z nimi mieszkaniem, żywnością i lekarstwami. Cechą charakterystyczną 
udzielanej przez nich pomocy by³a zasada, iż oprócz wsparcia materialnego 
potrzebujący otrzymywa³ równie ważną strawę duchową, odzyskując przy 
tym często wiarę w Boga i ludzką godność.

Klasztor redemptorystów w Krakowie nie tylko udziela³ doraźnej pomo-
cy wygnañcom, ale niemal na ca³y okres okupacji hitlerowskiej przygarną³ 
grupę czterdziestu czterech osób – wysiedlonych przez Niemców z Kalisza. 
W lutym 1940 roku zosta³o zakwaterowanych na terenie klasztoru jedenaście 
takich rodzin59. Wysiedleni zostali wyposa¿eni przez zakonników w najpo-
trzebniejsze sprzęty. Najtrudniejszym jednak zadaniem dla klasztoru by³o 
wyżywienie tak dużej grupy doros³ych i dzieci. Zarząd miejski obiecywa³ co 
prawda przydzia³ żywności na ich potrzeby, jednak faktycznie obowiązek 
ten spad³ na redemptorystów. Obok wspólnoty karmelitów bosych z ul. Ra-
kowickiej podgórski dom redemptorystów zapewnia³ wyżywienie najwięk-
szej liczbie uchodźców spośród męskich zgromadzeñ zakonnych Krakowa60. 
Redemptoryści wspó³pracowali w swej dobroczynnej dzia³alności z krakow-
skim Obywatelskim Komitetem Pomocy. Jednak pomoc finansowa najczęś-
ciej kierowana by³a do funkcjonującej w sąsiedztwie klasztoru tzw. „kuchni 

57 Archiwum Pañstwowe Miasta Sto³ecznego Warszawy, SWW, IV3 K31/54, t. 1, k. 11: Protokół przesłuchania 
podejrzanego Mariana Pirożyńskiego, Warszawa 29.09.1953; por. J. Pietrzyk, Pirożyński Marian (1899-1964), 
PSB, t. 26, s. 539; H. Nowogródzki, Ze wspomnień warszawskiego adwokata, Warszawa 1986, s. 121-122; S. Bo-
gaczewicz, Ojciec Marian Pirożyński CSsR – pierwszy duszpasterz akademicki Wrocławia, w: Młodzież w oporze spo-
łecznym 1944-1989, red. M. Ka³a i Ł. Kamiñski, Wroc³aw 2002, s. 90-91.

58 M. Sadowski, Redemptoryści polscy..., s. 316-317.
59 AKRK, teczka Miscellanea domowe: Pisma Zarządu Miejskiego w Krakowie do rektora klasztoru re-

demptorystów w Krakowie – Podgórzu, Kraków 13 i 20.02.1940, (podp. Cz. Konopiñski).
60 Archiwum Kurii Metropolitarnej w Krakowie (AKMK), TS XXVI, k. 192: Wykaz klasztorów zamiesz-

ka³ych przez wysiedlonych [Kraków 1940]; AKRK, Kronika domu […] w Krakowie, t. 3, s. 996-997.
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obywatelskiej”61. Pomieszczenia klasztorne uchodźcy z Kalisza opuścili do-
piero w pierwszych dniach kwietnia 1945 roku62.

Równocześnie od początku wojny redemptoryści kontynuowali swą wcześ-
niejszą dzia³alność charytatywną, wydając każdego dnia przy furcie klasztor-
nej obiady dla oko³o stu pięćdziesięciu ubogich z Podgórza i innych dzielnic 
miasta63. Jakkolwiek akcja dożywiania prowadzona przez zakonników nie by-
³a niczym nowym, to jednak w warunkach wojny sta³a się znacznym obcią-
żeniem dla coraz szczuplejszego klasztornego budżetu64.

W ostatnim roku wojny, w wyniku ukraiñskich mordów na Wo³yniu oraz 
po klęsce powstania warszawskiego, gdy do Krakowa zaczę³a nap³ywać kolej-
na fala uchodźców, redemptoryści objęli część z nich swoją opieką, dostar-
czając im żywności, odzieży, koców. W tę pomoc zaangażowa³ się szczególnie 
ojciec Marian Pirożyñski65. On również, dzięki bliskiej wspó³pracy z AK, 
sprawi³, że podgórski klasztor redemptorystów stanowi³ jedną z magazy-
nowych baz żywności, którą ruch oporu pozyskiwa³ w wyniku akcji sabota-
żowych, organizowanych między innymi na pobliskiej bocznicy kolejowej 
Kraków–Bonarka66. Część z przechowywanych produktów pozostawa³a do 
dyspozycji zakonników i w ten sposób mogli oni zabezpieczyć byt w³asny 
i swoich podopiecznych. Akcja pomocy uchodźcom prowadzona by³a tak-
że po wyparciu Niemców z miasta67. W lutym 1945 roku dom podgórski 
udzieli³ na krótko schronienia żo³nierzom w³oskim uwolnionym z obozu 
jenieckiego. W pierwszej po³owie tego roku redemptoryści przyszli z pomocą 

61  W księgach rozrachunkowych Polskiego Komitetu Opiekuñczego, mimo wielu adnotacji o dotacjach 
dla różnych zgromadzeñ zakonnych w Krakowie, nie ma żadnego wpisu poświadczającego pomoc dla 
redemptorystów w ich akcji charytatywnej (Archiwum Pañstwowe w Krakowie [APK], PolKO 10, k. 6-
64: Dziennik przychodów i rozchodów Polskiego Komitetu Opiekuñczego w Krakowie).

62  Klasztorny kronikarz ojciec Kowalkowski zanotowa³ w sierpniu 1941 roku: „Inne klasztory już daw-
niej odmówi³y uchodźcom kuchni klasztornej. U nas ulegano dotychczas prośbom wysiedlonych 
i choć z wielkim kosztem w³asnym, [to jednak] dawano im rano kawę, a po³udnie i wieczorem zupę” 
(AKRK, Kronika domu […] w Krakowie, t. 3, s. 997). Por. AKRK, teczka Miscellanea domowe: Pismo Sek-
cji Charytatywnej Obywatelskiego Komitetu Pomocy w Krakowie do Zarządu Klasztoru Redemptory-
stów w Krakowie–Podgórzu, Kraków 2.04.1940 (podp. M. Starowieyska); tamże, Regulamin ogólny Sekcji 
Charytatywnej Obywatelskiego Komitetu Pomocy w Krakowie – Opieka Klasztorna, Kraków [1940] (podp. R. Łu-
bieñska).

63 AKRK, Kronika domu […] w Krakowie, t. 3, s. 997.
64 W przedwojennych sprawozdaniach z dzia³alności dobroczynnej klasztoru podgórskiego w latach 

1937-1939 przy furcie redemptorystów wydawano rocznie ok. 3000 litrów zupy i 3500 sztuk pieczywa. 
Roczny bilans pomocy od 1 kwietnia 1937 do 31 marca 1938 roku opiewa³ na sumę 3 944,82 z³otych, 
zaś rok później – 3000,51 z³otych (APK, ZC-44, k. 549, 551: Sprawozdania z dzia³alności dobroczyn-
nej klasztoru redemptorystów dla Książęco–Metropolitarnej Kurii w Krakowie za lata 1937-1939; por. 
B. Panek, Z dziejów zorganizowanej działalności charytatywnej w okupowanym Krakowie 1939-1945, w: Kościół 
katolicki na ziemiach Polski w czasie II wojny światowej. Materiały i studia, red. F. Stopniak, t. 7, z. 3, Warszawa 
1978, s. 242-243).

65 APK, PolKO 98, k. 603, 727: Sprawozdania z dzia³alności schronisk dla wypędzonych z Wo³ynia i War-
szawy, Kraków 21.10.1944; AKRK, Księga ogłoszeń przy kościele N.M.P. w Podgórzu…, s. 245-247; por. J. Chro-
baczyñski, Społeczność Krakowa wobec powstania warszawskiego (1944), „Dzieje Najnowsze” 26 (1994), nr 3, 
s. 23-25.

66 Relacja ustna o. Jana Piekarskiego, Rzym 2.05.2003; relacja ustna Mieczys³awa Zająca, Kraków 
2.03.2002.

67 Relacja ustna o. Jana Piekarskiego, Rzym 2.05.2003; por. M. Brudzisz, Redemptoryści, s. 716; tenże, Redem-
ptoryści w Krakowie…, s. 19-20.
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także nauczycielom z Wielkopolski oraz księżom i zakonnikom powracają-
cym do swoich macierzystych klasztorów. Natomiast gdy wiosną 1945 roku 
ludność z okolicznych ulic Podgórza cierpia³a na brak pitnej wody, zarząd 
domu po³ączy³ ul. Zamoyskiego ze studnią znajdującą się na terenie klaszto-
ru specjalnym akweduktem, umożliwiając w ten sposób korzystanie tej czę-
ści dzielnicy z klasztornych zasobów wody pitnej68.

5. rekWizycje i Wojenne starty materiaLne

Niemieckie w³adze okupacyjne kierowa³y się w swej polityce wobec Koś-
cio³a katolickiego w Polsce zasadą, wed³ug której majątek kościelny móg³ 
podlegać konfiskacie i zarządowi komisarycznemu jako mienie instytucji 
wrogich Rzeszy. Kośció³ na terenie Generalnej Guberni zosta³ poddany roz-
porządzeniu Hansa Franka z 15 listopada 1939 roku, w myśl którego: „Ca³y 
majątek ruchomy i nieruchomy by³ego pañstwa polskiego […] podlega kon-
fiskacie celem zabezpieczenia wszelkiego rodzaju wartości użyteczności pub-
licznej”69. Szczególnie narażone na ca³kowite lub częściowe rekwizycje by³y 
fundacje zakonne70.

W dniu wybuchu wojny w posiadaniu krakowskiej wspólnoty pozostawa-
³y następujące nieruchomości: trzypiętrowy klasztor przy ul. Zamoyskiego 
56 wraz z trzynawowym neogotyckim kościo³em, trzy budynki gospodarcze 
z przyklasztornym ogrodem o ³ącznej powierzchni 2105 m2, a także nabyte 
tuż przed wojną posesje – parterowy dom przy ul. Zamoyskiego 54 oraz jed-
nopiętrowa oficyna przy ul. Legionów 8, której wspó³w³aścicielem by³ zakon 
karmelitanek71. Kampania wrześniowa nie pociągnę³a za sobą żadnych strat 
materialnych dla podgórskiego konwentu. 

Zapowiedzią eksmisji redemptorystów by³a natomiast decyzja okupacyj-
nego zarządu Krakowa o rekwizycji klasztornych piwnic, w których w maju 
1941 roku urządzone zosta³y schrony przeciwlotnicze, zaś rozmównice zaad-
aptowano na prowizoryczne ambulatoria w związku ze spodziewaną wojną 
z Rosją Sowiecką i możliwymi nalotami bombowymi72. Kośció³ „na górce” 
dosięg³a też rekwizycja dzwonów w ramach powszechnej akcji konfiskacyj-

68 AKRK, Kronika domu […] w Krakowie, t. 4, s. 50-51.
69 Rozporządzenie o konfiskacie majątku by³ego pañstwa polskiego na obszarze Generalnej Guberni 

z 15 listopada 1939 r., „Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebie-
te” 1939, s. 37.

70 Z. Fija³kowski, Kościół katolicki na ziemiach polskich w latach okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1983, s. 93.
71 APK, ZMKr 287, k. 803-806: Kwestionariusz dotyczący rejestracji szkód wojennych, nr 15589, Kraków 

29.09.1945 (podp. B. Hop); ZMKr 287, k. 807-811: Kwestionariusz dotyczący rejestracji szkód wojen-
nych, nr 15590, Kraków 9.11.1945 (podp. B. Hop); PPR 28, k. 174: Wykaz dochodów kościołów i klasztorów 
położonych na terenie miasta Krakowa, Kraków 3.10.1947.

72 AKRK, teczka W³adze Generalgouvernement: Pismo Urzędu Mieszkaniowego Miasta Krakowa do Za-
rządu Klasztoru Redemptorystów w Krakowie, Kraków 4.11.1942 (podp. Dölzig); Pismo Urzędu Miesz-
kaniowego Miasta Krakowa do firmy Ostfrucht u. Olfko – Krakau –Weichelring 3, Kraków 30.11.1943 
(podp. Dölzig). 
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nej w sierpniu i wrześniu 1941 roku. Zakonnicy podjęli próbę ich ratowania, 
przedstawiając trudności z bezpiecznym demontażem, jednak nie zapobie-
g³o to rekwizycji. Ostatecznie z wieży zdjęte zosta³y dwa mniejsze dzwony: 
„Święty Alfons” z 1907 roku oraz „Święty Klemens – Święty Gerard” z 1935 
roku. Ocala³ od sekwestru jedynie największy – „Święty Józef”, ze względu 
na konieczność skomplikowanego technicznie demontażu części wieży koś-
cielnej, w tym największego w Krakowie zegara wieżowego73.

Na jesieni 1943 roku okupanci przygotowywali się do skoordynowanej ak-
cji zajmowania niektórych krakowskich klasztorów, które ze względów stra-
tegicznych i logistycznych stanowi³y cenne zaplecze dla planowanej obrony 
Krakowa przed nadciągającą Armią Czerwoną74. Już w listopadzie 1943 roku 
niemieccy żo³nierze przeprowadzili w klasztorze na Podgórzu wstępny reko-
nesans, by rozpoznać jego ewentualne przeznaczenie75. Wyjątkowo korzystna 
lokalizacja oraz dobry stan zabudowañ klasztornych przesądzi³y ostatecznie 
o rekwizycji placówki przez Niemców. W obawie przed gwa³townymi reak-
cjami wiernych Wydzia³ Spraw Wewnętrznych Rządu GG wyda³ specjalną 
dyspozycję, by rekwizycje ograniczyć w czasie zgodnie z rzeczywistymi po-
trzebami wojska. Klasztory mia³y być jedynie zajmowane (beschlagnahmt), bez 
wyw³aszania zakonników, którym winny być wyp³acone czynsze na poczet 
najmu. Zapewniono też możliwość prowadzenia zwyczajnego duszpaster-
stwa w przyklasztornych kościo³ach76.

Redemptoryści sądzili, że ich klasztor, po³ożony na uboczu, nie będzie 
obiektem zainteresowania ze strony okupantów. Jednak 23 grudnia 1943 ro-
ku rektor Grodniewski otrzyma³ z Urzędu Mieszkaniowego Krakowa decyzję 
o wysiedleniu redemptorystów z frontowej części klasztoru przy ul. Zamoy-
skiego 56 z powodu konieczności ulokowania w nim „szczególnie ważnej 
w dobie wojny formacji wojskowej”77. By³ to tzw. pomocniczy pododdzia³ 
S³użby Zabezpieczenia Przeciwlotniczego (Luftschutzdienst), z³ożony z oko³o 
osiemdziesięciu w większości m³odych Polaków, którzy pod niemieckim do-
wództwem mieli za zadanie brać udzia³ w akcjach ratunkowych na wypadek 

73 AKMK, OK. VII, k. 165: Odpowiedź na ankietę Towarzystwa Mi³ośników Historii i Zabytków Krako-
wa z 3.12.1947 (podp. B. Hop); AKRK, Kronika domu […] w Krakowie, t. 3, s. 1004, 1008; por. W. Szo³d-
rski, Redemptoryści w Polsce, t. 2, s. 136; M. Brudzisz, Redemptoryści w Krakowie…, s. 32.

74 Do koñca 1943 roku zajęte zosta³y klasztory zgromadzeñ żeñskich: karmelitanek bosych, serafitek, 
dominikanek, augustianek i felicjanek, oraz zakonów męskich: karmelitów bosych, misjonarzy i re-
demptorystów (APK, DOKr 20, k. 315, 3117-319: H. Potocki do Prezesa RGO K. Tchórznickiego, Kra-
ków 15.01. i 25.01.1944 [odpisy]). Por. C. Gil, Karmelici bosi, w: Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 
1939-1945, s. 617; B. Przybyszewski, Dzieje kościelne Krakowa…, nr 11/83, s. 33-34; T. Wroñski, Kronika oku-
powanego Krakowa, Kraków 1974, s. 314; A. Chwalba, Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1939-1945, t. 5, Kra-
ków 2002, s. 368.

75 AKRK, Kronika domu […] w Krakowie, t. 3, s. 1134; AWPR, Chronica Provinciae Polonicae…, t. 2, s. 158.
76 APK, DOKr 20, k. 311: Notatka J. B. o oświadczeniu P. Weiraucha z 14.12.1943 w sprawie zajmowania 

klasztorów krakowskich, Kraków 3.01.1944 (odpis); DOKr 20, k. 305-309: Wydzia³ Opieki Spo³ecznej 
do Wydzia³u Spraw Wewnętrznych Rządu GG, Kraków 22.12.1943 (odpis).

77 AKRK, teczka W³adze Generalgouvernement: Pismo Urzędu Mieszkaniowego Starosty Miasta Krako-
wa do rektora T. Grodniewskiego, Kraków 23.12.1943 (podp. Löbasch); por. AWPR, Chronica Provinciae 
Polonicae…, t. 2, s. 158.
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spodziewanych nalotów bombowych78. W wyznaczonym terminie wysiedle-
nia, to jest 3 stycznia 1944 roku, klasztor zosta³ przejęty i częściowo przebu-
dowany na potrzeby koszar. W zaadaptowanych do tego celu klasztornych 
piwnicach Niemcy urządzili sk³ad broni, podobnie jak uczynili to wcześ-
niej w krakowskim klasztorze franciszkanów79. Część wspólnoty domowej, 
z prowincja³em Marcinkiem na czele, znalaz³a schronienie w klasztorze ka-
noników regularnych przy kościele Bożego Cia³a. Dzięki decyzji dowódcy 
stacjonującego w klasztorze oddzia³u rektor Grodniewski wraz z sześcioma 
wspó³braćmi móg³ zamieszkać w trzech izbach na parterze starego domu80.

Roczny kwaterunek w klasztorze kilkudziesięciu m³odych ludzi z para-
militarnej formacji spowodowa³ szereg zniszczeñ wewnątrz budynku81. Jed-
nak największe straty materialne poniós³ dom krakowski w czasie ofensywy 
sowieckiej w styczniu 1945 roku i odwrotu wojsk hitlerowskich z Krakowa. 
18 stycznia, podczas chaotycznej ewakuacji wojsk niemieckich, zaskoczonych 
sowieckim manewrem oskrzydlającym, stacjonujący w klasztorze oddzia³ 
obrony przeciwlotniczej uleg³ rozproszeniu82. Tego samego dnia, w wyniku 
wysadzenia pobliskiego mostu im. Józefa Pi³sudskiego, z okien klasztoru wy-
lecia³a większość szyb. Następnego dnia kolejny potężny wybuch w sk³adzie 
amunicji na Bonarce oraz pocisk artyleryjski, który ugodzi³ w gzyms klasz-
toru od strony ogrodu, poczyni³ następne straty, między innymi poważnie 
uszkodzi³ witraże kościelne oraz górną część o³tarza Serca Pana Jezusa. Nato-
miast od strony ul. Łagiewnickiej czo³g os³aniający niemiecki odwrót ostrzela³ 
wieżę kościo³a, w wyniku czego zosta³a ona poważnie uszkodzona w po³owie 
wysokości83. Zniszczeniu uleg³y również fragmenty dachu kościo³a i wieży. 
Zakonnicy wraz z okoliczną ludnością szczęśliwie przeżyli te dramatyczne 
wydarzenia w piwnicach klasztornych, zaadaptowanych na schron przeciw-
lotniczy84. W jednym ze styczniowych numerów „Dziennika Krakowskiego” 

78 AKRK, teczka W³adze Generalgouvernement: Plan obrony powietrznej dla kościo³a, klasztoru i miesz-
kania przy ul. Zamoyskiego 56 w Krakowie, Kraków 1.11.1943 (podp. E. Chmielewski); APK, SMKr 
394, J-8202: Skorowidz planów obiektów rozszerzonej obrony powietrznej na terenie poszczególnych 
jednostek miasta Krakowa [luty–marzec 1944]; por. M. Sadowski, Redemptoryści polscy…, s. 431-432.

79 AAN, 202/I/40, k. 78: Sprawozdanie o eksmisji dwudziestu klasztorów w Krakowie, [Kraków] 7.01.1944 
(podp. Romecki); T. Wroñski, Kronika okupowanego Krakowa, s. 335-336; por. relacja ustna Mieczys³awa 
Zająca, Kraków 2.03.2002.

80 AKRK, Kronika domu […] w Krakowie, t. 3, s. 1153-1156; AWPR, Akta personalne o. Antoniego Grabe: 
rkps A. Grabe, Ewakuacja klasztoru podgórskiego, [Kraków 1945], s. 50; por. W. Szo³drski, Redemptoryści w Pol-
sce, t. 2, s. 138.

81 Oddzia³ ten zajmowa³ w sumie siedemnaście cel klasztornych, dwie sale, kuchnię i magazyn, przebu-
dowane i dostosowane do potrzeb wojskowych (AKRK, teczka W³adze Generalgouvernement: Aneks 
do umowy najmu lokalu między prowincja³em F. Marcinkiem i Starostwem Miasta Krakowa, Kraków 
9.03.1944).

82 W. Szo³drski, Redemptoryści w Polsce, t. 2, s. 140.
83 AWPR, Akta personalne o. Franciszka Marcinka: rkps F. Marcinek, Wspomnienia…, s. 286; por. G. Zañ-

Ograbek, Architektura sakralna Jana Sasa-Zubrzyckiego w Krakowie–Podgórzu, w: Podgórze w dziejach wielkiego 
Krakowa. Materiały sesji naukowej odbytej 17 kwietnia 1999 roku, red. J. Ma³ecki, Kraków 2000, s. 136.

84 Archivum Generale Historicum Redemptoristianum Romae, sygn. 30170001.0512: Ojciec V. Varoux 
do genera³a P. Murraya, Scifelli 20.10.1945; AKRK, Kronika domu […] w Krakowie, t. 4, s. 38-40, 42-44, 
tu: relacja rektora T. Grodniewskiego; AWPR, Chronica Provinciae Polonicae…, t. 2, s. 184; por. W. Szo³d-
rski, Redemptoryści w Polsce, t. 2, s. 141-142; M. Brudzisz, Redemptoryści w Krakowie…, s. 33.



HISTORIA KOŚCIOŁA 87

w opisie zniszczeñ powsta³ych na Podgórzu w wyniku walk o Kraków zna-
laz³ się poniższy fragment: „Podczas gdy kośció³ w rynku [podgórskim] jest 
nienaruszony poza powybijanymi witrażami – to kośció³ redemptorystów 
przedstawia już większy obraz zniszczenia. Chodzi tu mianowicie o wie-
żę, bombardowaną przez czo³g niemiecki, który się w tej okolicy uwija³ na 
wszystkie strony, upatrzywszy sobie za ofiarę w³aśnie tę wieży”85. W oficjalnym 
kwestionariuszu rejestracji szkód wojennych ekonom domowy ojciec Hop 
oszacowa³ rozmiar zniszczeñ na trzydzieści procent stanu przedwojennego, 
³ącznie na kwotę 253 178 z³otych wed³ug wartości pieniędzy z 1939 roku86.

Po ponad pięciu latach znów pod Wawelem pojawi³y się narodowe symbo-
le, ale „obok nich widać by³o i krwiste transparenty z literami PPS i PPR”87. 
Z obawą przed bardzo realną kolejną konfiskatą klasztoru, tym razem przez 
zwycięzców spod znaku sierpa i m³ota, już 27 stycznia wszyscy redemptory-
ści wspólnoty krakowskiej zamieszkali znów na Podgórzu88.

Tragiczne czasy krwawych konfliktów i wojen by³y w historii zawsze wielką 
próbą sumieñ, sprawdzianem autentyczności wiary oraz wyznawanych prze-
konañ i wartości. W takich skrajnych warunkach wierność Bogu, ojczyźnie 
i w³asnemu powo³aniu okupiona by³a często ofiarą najwyższą. Wobec takiego 
świadectwa nie można przejść obojętnie. Praca nad zaprezentowaną powyżej 
rozprawą by³a dla autora osobistym przeżyciem tej w³aśnie prawdy, którą na 
krakowskim Podgórzu pokolenie redemptorystów czasu drugiej wojny świa-
towej tak dobitnie poświadczy³o swą gorliwą pracą na niwie Bożej ³aski, swą 
misyjną pos³ugą i ofiarą życia.

85 „Dziennik Krakowski” z dn. 31.01.1945, s. 4.
86 APK, sygn. ZMKr 287, k. 806: Kwestionariusz dotyczący rejestracji szkód wojennych, nr 15589, Kra-

ków 29.09.1945 (podp. B. Hop).
87 AKRK, Kronika domu […] w Krakowie, t. 4, s. 41
88 Tamże, s. 48; por. W. Szo³drski, Redemptoryści w Polsce, t. 2, s. 142.
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1. diagnoza probLemu

Do napisania kilku myśli (może nie do koñca metodologicznie pouk³a-
danych) na temat potrzeby filozoficznego namys³u nad cz³owiekiem sk³oni³o 
mnie pobieżne, zdroworozsądkowe spojrzenie na sytuację spo³eczną i ekono-
miczną wspó³czesnych wysokorozwiniętych spo³eczeñstw. Ponieważ Polska 
znajduje się w fazie doganiania ekonomicznego statusu pañstw Europy Za-
chodniej, stąd przemyślenia tu zawarte odnoszą się także do naszej obecnej 
sytuacji. Mają one charakter może bardziej eseju niż filozoficznej rozprawy, 
ale i taka forma refleksji jest potrzebna, by w potoku uczonych argumentów 
nie zagubić zwyczajnego ludzkiego nachylenia się nad cz³owiekiem, by go le-
piej zrozumieć, a może i podnieść na duchu. Wydaje się, że wp³yw myśli fi-
lozoficznej na sposób wykorzystania różnych form aktywności ludzkiej jest 
dosyć ewidentny; nawet jeśli nie jest to wp³yw bezpośrednio dostrzegany, to 
na pewno podskórnie inspirujący aktywność cz³owieka. Generalnie jest ona 
rozumiana jako dzia³anie zmierzające ku realizacji określonego celu zawar-
tego w projekcie do wykonania. Dzia³alność cz³owieka zak³ada i uwzględnia 
określoną wizję świata i jakąś z nią związaną antropologię. W punkcie wyj-
ścia musimy przyjąć jako oczywistość empiryczną, że aktywność ludzka chce 
być dzia³aniem racjonalnym, a przynajmniej chce być traktowana przez pod-
miot dzia³ania jako taka.

Cz³owieka żyjącego w spo³eczeñstwach Europy Zachodniej dotyka wie-
le różnych trudności związanych z przemianami ekonomicznymi, techno-
logicznymi i cywilizacyjnymi. Są to różnego rodzaju problemy związane 
z ekonomicznymi możliwościami rynku pracy, z pewnym wyczerpaniem 
ontologicznej wizji świata oraz z kryzysem wizji cz³owieka mającej swe źród-
³a bądź w antropologii chrześcijañskiej, bądź oświeceniowej. Do tego docho-

EKONOMiCZNy SuKCES – 
OBSZAR LudZKiEJ AKTyWNOśCi  

i MiEJSCE śCiERANiA Się fiLOZOfii 
Z idEOLOGią
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dzi jeszcze ścieranie się dwóch wielkich tradycji religijnych: chrześcijañskiej 
i islamskiej, z którymi usi³uje konkurować filozoficzna, racjonalistyczna tra-
dycja odwo³ująca się do oświeceniowych, wolnościowych hase³. Dlatego waż-
ne wydaje się wpierw uświadomienie sobie empirycznej sytuacji cz³owieka, 
a później ewentualne uchronienie go przed ideologami i ideologiami preten-
dującymi do ca³ościowych ujęć jego pozycji ontologicznej i antropologicznej. 
Wystarczy przeanalizować koncepcję „cz³owieka sukcesu” we wspó³czesnym 
spo³eczeñstwie, by stwierdzić, że mamy tu do czynienia z ideologiczną ma-
nipulacją, w której cz³owiek staje się zak³adnikiem i niewolnikiem aktywi-
zmu: w miejsce podporządkowania celów i ich sposobów realizacji osobie 
ludzkiej podporządkowuje się ją aktywizmowi jako zasadzie określającej po-
ziom odniesionego sukcesu.

W spo³eczeñstwie ekonomicznie wysoko rozwiniętym dostrzega się wyraź-
nie akcentowany bezpośredni związek między rozwojem techniki a stanem 
przemys³u. Chociaż niewątpliwie rozwój nauk technicznych warunkuje bez-
pośrednio efektywność produkcji przemys³owej, to jednak nie będzie on ni-
gdy niczym więcej niż tylko środkiem jej rozwoju. W tak zorganizowanym 
spo³eczeñstwie, nastawionym jedynie na rozwój ekonomiczny, wydaje się, że 
definicja „cz³owieka sukcesu” uleg³a semantycznej zmianie. Otóż prawdzi-
wym cz³owiekiem sukcesu jest tylko ten, kto przyczynia się do postępu eko-
nomicznego poprzez szukanie metod wykorzystania bogactw naturalnych 
w procesie produkcji dóbr konsumpcyjnych. Świat techniki i przemys³u two-
rzy korporacja ludzi, których cechą podstawową jest wysoki stopieñ aktywi-
zmu. Oczywiście, taka wizja cz³owieka, której sprzyjają teoretycy aktywizmu 
i architekci polityki, niesie w sobie jakiś aspekt prawdy. Zawiera ona jednak 
w sobie jednocześnie pewne niebezpieczeñstwo związane z traktowaniem jej 
jako jedynej w³aściwej antropologii cz³owieka sukcesu. Pojawić musi się tu 
pytanie: czy zwyk³y robotnik, technik, inżynier nie jest także cz³owiekiem 
sukcesu, cz³owiekiem czynu? Dlaczego cz³owiekiem sukcesu ma być tylko 
w³aściciel, przedsiębiorca, menadżer? Czy tylko dlatego jest cz³owiekiem suk-
cesu, że odważy³ się na zainwestowanie kapita³u w ryzykowne przedsięwzię-
cie, podejmując ważne decyzje i dając podstawową orientację wyznaczającą 
kierunki rozwoju zarządzanej firmy? Oczywiście, że zas³uguje on na określe-
nie „cz³owiek sukcesu”, ale należa³oby dodać, że jest to sukces w obszarze 
ekonomii przy pe³nej świadomości, że nie jest to jedyny możliwy teren od-
niesienia sukcesu w spo³eczności ludzkiej. W innych obszarach niż obszary 
ekonomicznej produkcji należy także mówić o ludziach sukcesu, ludziach 
czynu, którzy dynamicznie angażują się w różne przedsięwzięcia, biorą przy 
tym na siebie także ryzyko porażki przy pe³nej w³asnej odpowiedzialności.

By³oby nadużyciem językowym, gdybyśmy redukowali koncepcję cz³owie-
ka sukcesu jedynie do obszaru aktywności w ekonomii i na rynku produkcji. 
Oznacza³oby to, że cz³owiek oczekiwa³ okresu uprzemys³owienia jako w³aści-
wego momentu w historii, w którym mog³a się dopiero ujawnić jego istotna 
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aktywność i móg³ odnieść sukces. Czy cz³owiek sukcesu to tylko i wy³ącznie 
ktoś, kto dzięki swojej pracy poprawia sposób korzystania z dóbr material-
nych oraz ich jakość? Wśród „p o z y t y w i s t y c z n i e  u k ą s z on y c h  anali-
tyków” kondycji spo³eczeñstwa nowoczesnego s³owa: d z i a ³ a n i e ,  c z y n , 
a k t y w n o ś ć , niosą ukierunkowanie interpretacyjne w stronę rozumienia 
cz³owieka jako kogoś, kto wytwarza jedynie przedmioty materialne w celu po-
lepszenia codziennych warunków życia. Taka koncepcja cz³owieka, w której 
k³adzie się akcent na efektywność dzia³ania i na materialną użyteczność wy-
twarzanych przez niego przedmiotów, manifestuje mniej lub bardziej ukry-
ty, a przy tym istotny i zarazem zniekszta³cający wp³yw myśli filozoficznej 
na cz³owieka i jego miejsce w spo³eczeñstwie.

Zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie Europy, a przyjmując szerszy 
punkt widzenia związany z globalizacją i uniwersalizacją świata, w³aściwie 
wszędzie, widać potężne lobby ekonomiczne stawiające na pierwszym planie 
aktywności ludzkiej dzia³alność wy³ącznie produkcyjną przedmiotów użytku 
codziennego. Spojrzenie tego lobby na pierwszeñstwo dóbr konsumpcyjnych 
przed innego rodzaju dobrami jest efektem ujęcia inteligencji, racjonalności 
cz³owieka wy³ącznie w aspekcie praktycznym i w³ączenia jej w proces popra-
wy warunków życia codziennego. Musi pojawić się tu pytanie: czy jest to je-
dyny cel racjonalności, inteligencji cz³owieka? Gdyby tak rzeczywiście by³o, 
mielibyśmy tu do czynienia z zawężonym rozumieniem celów racjonalno-
ści ludzkiej. Z konieczności muszą pojawić się też inne pytania: jakie są idee, 
które uwarunkowa³y takie podejście do cz³owieka?, w jaki sposób należa³oby 
formu³ować problem aktywności cz³owieka, problem jego pracy? Aby udzie-
lić odpowiedzi na te pytania, należy sięgnąć do przyczyn zmiany spojrzenia 
na cz³owieka i na różne formy jego aktywności. Wspó³czesna koncepcja cz³o-
wieka ograniczająca go do tylko pewnej formy aktywności jako momentu re-
alizacji siebie ma swoje źród³a w przesz³ości.

2. PrzEgląd staNowisk

Zachodnia myśl filozoficzna zrodzi³a się z pytañ dotyczących początku 
świata i prób racjonalizacji możliwych odpowiedzi wskazujących na jego 
przyczynę bądź przyczyny. Myśl ta by³a zinterioryzowana i stematyzowana 
w Grecji. W³aśnie tam sformu³owano w zarysie wszystkie kwestie, które sta-
wia sobie spontanicznie podmiot poznający w momencie poznawczego ze-
tknięcia z przedmiotem, którym jest zarówno świat na zewnątrz, jak i sam 
podmiot poznający. Filozoficzny zachwyt i zdziwienie zmierzające do zro-
zumienia i poznania prawdy dotyczącej natury rzeczy to początek filozoficz-
nego wyjaśnienia istnienia poprzez odwo³anie się do przyczyn. Oprócz tego 
Sokrates zwróci³ uwagę na konieczność poznania prawdziwej natury szczęś-
cia ludzkiego, a Platon poprowadzi³ myśl filozoficzną w stronę wskazania, że 



STUDIA REDEMPTORYSTOWSKIE94

prawdziwe szczęście cz³owieka jest natury wewnętrznej. Arystoteles, szukając 
celowości rzeczy, określi³ typy poznania ludzkiego i wyróżni³ dyscypliny na-
ukowe z uwzględnieniem przedmiotu, celu i metody. Wychodząc z empirycz-
nego doświadczenia, a następnie używając metody odpowiedniej do danej 
dyscypliny naukowej, wskaza³ wartość każdej z nich w aspekcie przybliżania 
cz³owieka do prawdy o bycie. Sokrates, Platon i Arystoteles znajdują się na 
szczycie greckiej myśli filozoficznej niewątpliwie dzięki temu, że wskazali na 
ca³ość poznawczego kontaktu cz³owieka ze światem w zakresie doświadcze-
nia zewnętrznego i wewnętrznego.

Chrześcijañstwo ze swoim objawieniem wnios³o nowe spojrzenie do nur-
tu filozoficznych poszukiwañ dotyczących natury, początku i celu rzeczy, 
w tym także celu aktywności ludzkiej. Grecka myśl filozoficzna zosta³a wy-
korzystana także do pog³ębienia wiary. Św. Augustyn podda³ racjonalną myśl 
świat³u Objawienia, a św. Tomasz z Akwinu w³ączy³ dziedzictwo myśli Ary-
stotelesowskiej w nurt myśli chrześcijañskiej, dokonując niezbędnych do tego 
przeorientowañ i reinterpretacji. Możemy, dokonując analizy filozoficznego 
dziedzictwa myśli europejskiej, zaobserwować trwającą aż do XVI wieku jed-
ność myśli filozoficznej. Przejawia³a się ona w poszukiwaniu natury i celowo-
ści rzeczy. W imię realizmu teoriopoznawczego nikt nie kwestionowa³ faktu, 
że świat istnieje i że jest poznawalny. Filozofowie przyjmowali jako oczywi-
ste, że świat istnieje i że może być poznawany na sposób prawdziwy. Zasadni-
czo przyjmowano korespondencyjną definicję prawdy jako zgodności myśli 
z rzeczą istniejącą niezależnie od myśli ją ujmującej i niezależnie od języka, 
w którym jest ona wyrażona. W filozofii praktycznej usi³owano zg³ębić, co 
znaczy sformu³owanie „być mądrym” i jakie są tego praktyczne konsekwen-
cje w wymiarze zdobycia i zachowania mądrości jako postawy życiowej zwią-
zanej z wolnością cz³owieka. Analizy filozoficzne koncentrowa³y się także na 
badaniu poznawczych możliwości umys³u.

Ten typ filozoficznych badañ poszukujących prawdy i odpowiedzi na 
istotne egzystencjalne pytania dotyczące cz³owieka będzie od XVI wieku suk-
cesywnie spychany w niebyt i zastępowany nowym podejściem do jej pytañ. 
I tak w wielkim skrócie można wyróżnić trzy fazy przeorientowania przed-
miotu filozofii i metody jej uprawiania:

•  Filozofowie usi³ują uzyskać w filozoficznym wyjaśnianiu taką samą 
precyzję, jaką uzyskano na terenie matematyki i geometrii. Oczywi-
ście, metodologiczny punkt wyjścia tak rozumianej filozofii oraz jej 
koñcowy etap by³y w zależności od filozofów modyfikowane. Gene-
ralnie trzeba podkreślić, że Kartezjusz, Kant oraz Hegel wyznaczą 
pewien typ filozofowania, w którym przedmiotem analiz filozoficz-
nych nie jest już sama rzeczywistość rozumiana jako byt realnie ist-
niejący. Stanie się nią treść naszej świadomości, czyli idee. Przy takim 
metodologicznym podejściu do przedmiotu filozofii mamy zagwa-
rantowany ³atwy sposób przejścia z filozofii do ideologii. 
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•   W drugiej fazie różni myśliciele podjęli próbę nadania statusu filo-
zofii pozytywistycznie zorientowanej nauce. Innymi s³owy, naukowcy 
stali się filozofami usi³ującymi na bazie nauk tworzyć teorie filozo-
ficzne. Wśród klasyków takiego podejścia należy wymienić: Augu-
sta Comte’a, Karola Marksa, Zygmunta Freuda.

•  W trzecim okresie, wobec bezradności filozofów w obliczu zagadnie-
nia natury rzeczy i natury cz³owieka, zaczeli oni szukać obszaru do 
filozoficznych analiz na terenie logiki lub ontologii światów możli-
wych. 

 Pierwsze oznaki kryzysu w filozofii dostrzegamy już w okresie schy³ko-
wym średniowiecza, w którym teologiczne spory zdominowa³y filozoficzny 
dyskurs. W miejsce filozoficznego zdziwienia związanego z faktem istnienia 
i szukaniem racji usprawiedliwiającej istnienie pojawi³a się sucha scholastycz-
na dyskusja wspomagająca wyznawaną wiarę, ale zupe³nie niezwiązana z rze-
czywistością bytu realnie istniejącego. Filozofia, niestety, zosta³a zepchnięta 
do analiz dogmatycznych pomys³ów teologii, a nie do analizy rzeczywisto-
ści w aspekcie wyjaśniania poprzez odwo³anie się do koniecznościowych jej 
momentów. W³aściwie sta³a się ona logiką, której rozstrzygnięcia i ustalenia 
w teologii wprowadzane by³y dekretami: papieskimi lub królewskimi.

Dopiero Kartezjusz zdecydowa³ się uwolnić rozum od wp³ywu wiary 
i przywrócić tym samym autonomię przedmiotu, metody oraz celu filozo-
fii. Stąd w punkcie wyjścia jego filozofii znajdzie się problematyka teorio-
poznawcza. Jako matematyk, Kartezjusz by³ pod przemożnym wp³ywem 
efektywności i jasności matematycznej metody poznawczej. Chcia³ podob-
ne efekty uzyskać w obszarze zdominowanym przez poznanie filozoficzne. 
Określi³ je jako poznanie, które ma być: jasne, oczywiste i pewne. Ponieważ 
w dotychczasowej filozofii, jego zdaniem, nic nie jest sformu³owane w taki 
sposób, aby spe³nione by³y powyższe trzy kryteria metodologiczne, należy 
zatem poddać wszystko metodycznemu wątpieniu celem znalezienia czegoś, 
co by³oby niepowątpiewalne. Jedyną niepowątpiewalną i oczywistą pewnoś-
cią jest stan wątpienia. Jeśli wątpię, to myślę, a jeśli myślę, to jestem, to mu-
szę istnieć. W³aśnie w tym miejscu pada jego kopernikañskie stwierdzenie: 
cogito ergo sum2. Kartezjusz doszed³ do uznania swej egzystencji, w³asnego ist-
nienia nie na drodze poznania zmys³owego (traktowa³ je jako niepewne), ale 
uzasadni³ je, odwo³ując się do myśli, psychiki, rozumu. Pewność swojego ist-
nienia odkry³ we w³asnej formie bytowania myślącego. Innymi s³owy, wypro-
wadzi³ istnienie z myśli.

2  Kopernikañskim nazywane jest ono dlatego, że zmieni³o sposób uprawiania filozofii i sposób uzasad-
niania jej tez. Do tej pory świat zewnętrzny by³ punktem wyjścia do uzasadnienia istnienia podmiotu 
poznającego i istnienia Boga. U Kartezjusza w punkcie wyjścia mamy nie świat na zewnątrz podmio-
tu istniejący, ale w³asną świadomość, która jest źród³em uzasadnienia w³asnego istnienia, a później ist-
nienia Boga i dopiero na koñcu istnienia świata zewnętrznego.
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Takie podejście do przedmiotu i metody filozofii będzie istotne i domi-
nujące w pokartezjañskiej przysz³ości tej dyscypliny, gdyż zdecydowana więk-
szość myślicieli będzie szuka³a pewności formu³owanych sądów, wychodząc 
z w³asnej myśli. Konsekwencje takiego podejścia są poważne. Kartezjusz w fi-
lozoficznym wyjaśnianiu szuka³ pewności, a nie prawdy. U niego tylko to, co 
oczywiste i jasne, jest pewne. Zatem tylko matematycy prezentują w swoich 
ustaleniach tę pewność. Oznacza to, że rzeczywistość realna nigdy nie może 
być ujęta w sposób pewny. Zastosowanie kryterium pewności, pochodzące-
go z dyscypliny autonomicznej, i to ca³kowicie racjonalnie się rozwijającej, 
do realnego świata oznacza, że wszelki kontakt z rzeczywistością dokonuje 
się poprzez myśl. Odkrycie pewności w³asnego istnienia w „ m y ś l ę ,  w i ę c 
j e s t e m ”  prowadzi do tego, że myśl myśląca siebie zastępuje myśl o tym co 
realne, co jest na zewnątrz myśli. Jest to ten punkt, w którym znajduje się 
miejsce narodzin idealizmu jako filozofii będącej odbiciem idei zawartych 
w umyśle. Tu także jest miejsce na ideologie, które są, co prawda, jako ca³ość 
koherentne, ale nie opisują i nie przystają do realnego świata. W jego ca³ości 
lub w poszczególnych fragmentach dokonują deformacji.

Kant rozwiną³ idealistyczne pomys³y Kartezjusza. Wyciągną³ ostateczne 
konsekwencje z tego rodzaju myślenia. Otóż cz³owiek nie poznaje nigdy rze-
czywistości takiej, jaka jest ona realnie. Poznaje ją taką, jaka mu się pojawia 
w strukturze jego w³asnego aparatu poznawczego. Oznacza to, że ca³e pozna-
nie jest zjawiskowe i zależy od aparatu poznawczego. To, co poznajemy, to fe-
nomeny. Innymi s³owy, są to docierające do podmiotu poznającego wrażenia 
zmys³owe ujęte w struktury poznawcze. Przy takim podejściu trudno mówić 
o racjonalnie uzasadnionej metafizyce i antropologii, gdyż nie jest nam zna-
na rzecz sama w sobie. 

Trzeci z wielkiej trójki filozofów nowożytnych, Hegel, swoją filozofią wy-
znaczy³ nowy teren dla myśli ludzkiej. Jest nim historia. Umys³ ma odkryć, 
że historia to dzieje rozwoju Ducha Absolutnego ujawniającego się w ludz-
kiej myśli filozoficznej, przechodzącej przez fazy tezy i antytezy do syntezy. 
Apogeum rozwoju osiąga Duch Absolutny w filozofii idealistycznej, z którą 
jest on ostatecznie to¿samy. Ona sprawia, ¿e to, co jest, co istnieje, jest racjo-
nalne, a to, co jest racjonalne, jest realne. Powinnością bytu jest realizowanie 
w sobie woli Ducha Absolutnego. 

Ci trzej filozofowie przyczynili się do obniżenia wartości filozoficznego 
poznania. Od czasów Kartezjusza nie myślimy o świecie realnym, a raczej 
medytujemy nad w³asnym myśleniem o świecie. Kant, przyjmując, że tyl-
ko fenomen jest przedmiotem poznania, a nie rzecz istniejąca, przyczyni³ 
się także do odejścia filozofii od świata realnego w stronę świata idei. Wresz-
cie Hegel, czyniąc z myśli dynamiczny byt podlegający rozwojowi w historii 
zgodnie z logiką dialektycznej walki i znoszenia tezy przez antytezę, uczyni³ 
z ducha w³aściwy przedmiot filozofii. Jego system filozoficzny ujmuje ca³ą 
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wiedzę ludzką, która prezentuje się jako historia rozwoju Ducha Absolutne-
go w różnorakich formach aktywności cz³owieka i w jego dzie³ach.

Po Heglu filozofia sta³a się jedną z ga³ęzi nauk szczegó³owych, a samo wy-
jaśnianie filozoficzne będące odpowiedzią na pytanie „dlaczego?” zosta³o za-
stąpione przez nowy typ pozytywistycznego wyjaśniania koncentrujący się 
na odpowiedzi na pytanie „jak?” Filozofowie zostali zmuszeni do określe-
nia swej pozycji w relacji do innych dziedzin naukowych. Naukowe podejście 
do świata zdominowa³o sposób mówienia o nim, a sama filozofia wobec wy-
miernych rezultatów poznania naukowego znalaz³a się w trudnej sytuacji. Ten 
typ wyjaśniania zostanie zepchnięty na margines. Pojawi się swego rodzaju 
ideologia naukowego podejścia w wyjaśnianiu wszystkiego. Ostateczną kon-
sekwencją będzie eliminowanie metafizycznego i teologicznego wyjaśniania, 
gdyż te obszary mówią o pseudoproblemach i są schorzeniami językowymi. 
Metodologicznym postulatem jest naukowe podejście do świata, przy zawę-
żonym rozumieniu naukowości jako wyjaśniania wypracowanego w matema-
tycznym przyrodoznawstwie. Początek XIX wieku zarysowa³ na sta³e konflikt 
między filozoficznym wyjaśnianiem świata a naukowym podejściem do je-
go ujęcia. Naukowe podejście w wyjaśnianiu świata zajmie pozycję uprzy-
wilejowaną i w³aściwie zepchnie filozofię na pozycje marginalne. Naukowe 
przyrodoznawstwo odrzuci filozofię jako mądrościowe spojrzenie na świat 
i cz³owieka oraz filozofię jako wyjaśnianie odwo³ujące się do celowościowej 
wizji świata i do przyczyn jego powstania. Cz³owiek ma w procesie poznaw-
czym ustalić prawa kierujące jego aktywnością oraz prawa kierujące historią. 
Pierwszym myślicielem formu³ującym takie postulaty metodologiczne by³ 
August Comte, którego propozycja wiedzy pozytywnej mia³a zastąpić wie-
dzę spekulatywną. Nauka pozytywna ma cechować się jasnością stawianych 
hipotez i pewnością sposobów ich weryfikacji. Nowe prawo określające prak-
tyczną przydatność nauki ma charakter kategoryczny. Nauka ma ustalać i od-
krywać prawa niezmienne. Taki postulat nie by³ wyraźnie obecny w żadnym 
momencie filozoficznego wyjaśniania rzeczywistości. Zawiera³o ono s³owa 
o znaczeniach fluktuacyjnych, to znaczy podatnych na wieloznaczność in-
terpretacyjną. Nowe zadanie dla rozumu ludzkiego to odkryć w toku procesu 
poznania naukowego prawa powszechnie obowiązujące. Ma się to dokony-
wać na etapie obserwacji fenomenów i zmierzać do ustalenia niezmiennych 
praw określających relacje między nimi. Odkryć prawa rządzące zjawiskami 
to inaczej ustalić prawdziwe przyczyny, które ³ączą je ze sobą.

Wyjaśnienia o charakterze teologicznym i metafizycznym, w myśl meto-
dologicznych za³ożeñ twórcy pozytywizmu, mają ustąpić na rzecz naukowego 
wyjaśniania odwo³ującego się do ustalenia praw rządzących zjawiskową po-
stacią rzeczy. Nowa filozofia ma być jedynie syntezą wszelkiej wiedzy nauko-
wej ukazującą prawa kierujące zjawiskową stroną rzeczy oraz prawa kierujące 
ludzką obecnością w spo³eczeñstwie. W sferze postulatów formu³owanych 
pod adresem nauki znajduje się także i ten, że pozwoli ona określić prawa 
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przewidujące rozwój ekonomiczny i spo³eczny cz³owieka. Oznacza³oby to, 
że idee polityczne i spo³eczne są podporządkowane prawu określającemu ich 
genezę, rozwój i realizację. Ten typ podejścia do roli nauki i miejsca filozo-
fii jest obecny także w poglądach Marksa i Freuda, którzy wraz z teorią bytu 
spo³ecznego i teorią jednostki podporządkują ostatecznie filozofię naukowe-
mu wyjaśnianiu. Odtąd pytania kierowane w stronę świata i cz³owieka będą 
zupe³nie innego rodzaju niż dotychczas. Większość z nich dotyczyć będzie 
ekonomicznego wątku rozwoju spo³eczeñstwa.

Marks podkreśla³, że cz³owiek jest tworzony przez swój w³asny byt i dlate-
go powinien zmieniać świat w taki sposób, by materialna forma egzystencji 
lepiej kszta³towa³a jego świadomość. Świat ma taką postać, jaką uzyska w pro-
cesie transformacji, i w³aściwie nie istnieje w formie zastanej. Naturą świata 
jest stawanie się, a naturą cz³owieka jest aktywność, która umożliwia realizację 
w³asnego przeznaczenia. Jest nim praca zmierzająca do zrealizowania histo-
rycznego wyzwania, to znaczy zbudowania systemu komunistycznego z kla-
są robotniczą na czele. Walka klas jest u Marksa p rawe m - k l u c z e m , który 
porządkuje i wyjaśnia historię cz³owieka. Środki produkcji wraz z ekonomicz-
ną infrastrukturą determinują stan kultury, filozofii, sztuki, religii, polityki 
itd. Zniesienie w³asności środków produkcji mia³oby być metodą zniesie-
nia alienacji ekonomiczniej, a pośrednio także alienacji, które są związane 
z kapitalizmem i które go wspomagają, takich jak religia, polityka, filozofia. 
Aby zrealizować z jednej strony to, co filozofia zak³ada w swoim projekcie, a 
z drugiej to, co historia niesie jako konieczność dialektycznego rozwoju, na-
leży przejść od teorii do praktyki. Filozofia marksistowska jest teorią zmia-
ny systemu politycznego na bazie praw rozwoju historii. Jest ona pewnym 
projektem, który należy zrealizować, to znaczy dzia³ać wed³ug praw ods³a-
nianych przez nią. Kon s e k we n c j ą  j e s t  z n i e s i e n i e  p i e r wo t ne go 
c e l u  f i l o z o f i i  j a ko  p o s z u k i wa n i a  p raw d y  d l a  n i e j  s a m e j . To 
cz³owiek tworzy świat i jego historię, a ca³a aktywność ludzka powinna być, 
z racji konieczności historycznej i naturalnej, nastawiona pragmatycznie, to 
znaczy powinna poprawić materialną kondycję życia ludzkiego. Naukowa 
wartość wszelkiej aktywności będzie mog³a się weryfikować efektywnością 
i użytecznością, jaką osiągnie w przysz³ości. 

Freud w centrum antropologicznych analiz umieści³ popęd seksualny 
jako element dynamizujący wszelkie formy ludzkiej aktywności. Spychany 
do podświadomości, wytwarza on pewne mechanizmy, które w sposób nie-
uświadomiony kierują naszymi dzia³aniami. Tym sposobem marksistowski 
determinizm historii warunkowany walką klas zosta³ u Freuda wzmocniony 
psychicznym determinizmem jednostki. Sublimacja popędu seksualnego ma-
nifestuje się w postaci różnych form aktywności intelektualnych i fizycznych. 
Freud k³ad³ nacisk na pierwszeñstwo dzia³ania, czynu, aktywności ludzkiej 
przed myślą rozumianą jako teoretyczny namys³ nad problemem. To w³aś-
nie libido jest źród³em, w którym znajdują swe początki różne formy aktyw-
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ności. Mechanizm instynktu jest widoczny u początku wszelkich rodzajów 
aktywności ludzkiej. Praktycznym postulatem Freuda jest niespychanie po-
pędu do podświadomości, gdyż może to doprowadzić do zak³ócenia zdro-
wia psychicznego.

Należy tu dla ujęcia ca³ości problemu wskazać inne tezy filozoficzne, któ-
re lepiej potrafią nam rozjaśnić kwestię potrzeby także i dzisiaj filozoficzne-
go namys³u nad światem i cz³owiekiem z jego różnymi formami aktywności. 
Ewolucjonizm z selekcji naturalnej czyni jeden z wyznaczników jakościo-
wego postępu w procesie ewolucji świata. Tym samym usi³uje on na nowo 
określić genezę cz³owieka ze szczególnym uwzględnieniem jego racjonalno-
ści i duchowości. W tym typie podejścia do zagadnieñ natury filozoficznej 
odnaleźć można pozytywistyczną optykę widzenia świata, w której metody 
naukowego poznania przyrody stosuje się do wszystkich obszarów poznaw-
czych i do wszystkich przedmiotów poznania. Takie metodologiczne podej-
ście widoczne jest u części biologów, którzy usi³ują udzielić odpowiedzi na 
pytanie o naturę cz³owieka. Jawi się on jako owoc przypadku3.

Fryderyk Nietzsche ze swoją koncepcja wo l i  m o c y  i  p r z e wa r t o ś -
c i owa n i a  w s z y s t k i c h  wa r t o ś c i  uczyni³ ze zjawiska walki centrum, 
w którym instynkt i sentyment zajmują pozycje uprzywilejowane. Twórcza 
aktywność sta³a się u Nietzschego bronią zbawiającą cz³owieka i jest zbliżona 
swoją funkcją do roli praksis u Marksa. Sartre w swoim wyk³adzie egzystencja-
lizmu zatrzymuje się na Freudowskim podejściu do cz³owieka jako indywi-
duum miotanego popędami i sentymentem. Jedynym rodzajem czynności 
ludzkiej jest wolna praksis. Z chwilą afirmacji absurdalności istnienia bytu 
ludzkiego i jego niewyjaśnialnosci Sartre zbliża się do Marksa i jego tezy, że 
jednostka ludzka nie ma praktycznie żadnej wartości, gdyż liczy się tylko kla-
sa spo³eczna. Można powiedzieć, że powyższe samodzielne idee filozoficzne 
mog³y się rozwinąć jedynie w kontekście filozoficznej myśli i metody zdefi-
niowanej przez pozytywizm, marksizm i psychologizm. Ich cechą wspólną 
jest odrzucenie koncepcji filozofii jako drogi racjonalnego zbliżania się do 
poznania prawdy obiektywnej.

Wspó³czesna myśl filozoficzna znajduje się w poważnym kryzysie. Prak-
tycznie ca³a filozofia francuska jest uprawiana w nurcie metodologicznych 
dyrektyw pochodzących od Marksa, Freuda, Comte’a i Nietzschego. A dyrek-
tywy te prowadzą do unicestwienia filozofii, czego przyk³adem są postmo-
dernistyczne pomys³y filozofów francuskich. Niemiecka myśl filozoficzna 
jest zdominowana przez analizę myśli, stąd jej oderwanie od realności. Z ko-
lei filozoficzne czasopisma z obszaru anglosaksoñskiego poświęcają wiele 
miejsca logicznym analizom tekstów. Tu formy logiczno-matematyczne za-
stępują przedmiot filozofii, którym powinno być mądrościowe nachylenie 

3 Przyk³adem mogą być tu pozycje: J. Monod, Le hasard et la nécessité, oraz L. Thomas, La méduse et 
l’escargot.
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się w akcie poznawczym nad tym, co istnieje. Ci, którzy zajmują się klasycz-
nymi obszarami badañ filozoficznych, to znaczy metafizyką i antropologią, 
są w mniejszości i w³aściwie ma³o znani. Wszyscy myśliciele, którzy upra-
wiają filozofię z tak zwanej pozycji naukowej (metodologicznie zawężającej 
obszar filozoficznych analiz), mogą być nazwani ideologami dlatego, że na-
szym zdaniem ideologiem jest:

•  ten, kto analizuje jeden tylko aspekt na przyk³ad bytu ludzkiego lub 
jeden aspekt jego egzystencji i na podstawie wiedzy w taki sposób 
uzyskanej usi³uje wyjaśniać ca³ość bytu ludzkiego;

•  ten, kto podporządkowuje różne obszary aktywności cz³owieka jednej 
idei, czyniąc z niej zasadę naukowego odkrycia i charakteryzowania 
istotnych kierunków ewolucji cz³owieka i historii spo³eczeñstwa;

•  ten, kto z metody naukowego poznania przyrody czyni jedyną moż-
liwą metodę wszelkiego poznania oraz jedyny dopuszczalny sposób 
uzyskania odpowiedzi na inne pytania. 

W takim znaczeniu ideologami byli twórcy pozytywizmu, marksizmu 
i psychologizmu w osobach Comte’a, Marksa, Freuda. Ich sposób stawiania 
problemów i znajdywania na nie odpowiedzi by³ metodologicznie wyzna-
czony przez powyższe warunki określające, kim jest ideolog i kiedy filozofia 
staje się ideologią. Ich koncepcje poznania, koncepcje filozofii, sposób ujęcia 
cz³owieka oraz sposób ujęcia spo³eczeñstwa mają niezmiernie wielki wp³yw 
na wspó³czesną wizję cz³owieka.

3. PróBa odPowiEdzi

Czy filozofia (ideologia) ma wp³yw na sposób funkcjonowania cz³owie-
ka w spo³eczeñstwie? Odpowiedź na pytanie postawione w temacie artyku³u 
jest jednoznaczna. Oddzia³ywanie pozytywistycznej, marksistowskiej i freu-
dowskiej koncepcji cz³owieka jest wyraźnie widoczne w sposobie manife-
stowania różnych form jego aktywności. Aby lepiej zrozumieć ów związek 
filozofii z teorią aktywności osoby ludzkiej, zajmiemy się tu analizą stosunku 
do i wp³ywu marksizmu na grupę menadżerów, którzy określają wspó³czes-
ne standardy efektywności rozwoju spo³eczeñstwa. W spo³eczeñstwie zindu-
strializowanym kierują oni i wp³ywają na przysz³ość ekonomiczną pañstw, 
regionów, a nawet na przysz³ość globalną w zakresie zarówno mikroekono-
mii, jak i makroekonomii tych struktur organizacyjnych świata. Oto wybra-
ne przyk³ady wp³ywu myśli marksistowskiej na ich pomys³y:

•  W środowiskach ekonomicznych dominuje przekonanie, że można 
budować świat na bazie teorii sformu³owanej na podstawie analizy 
fragmentu rzeczywistości. Pretenduje ona jednocześnie do teorii to-
talnej, obejmującej wszystkie możliwe obszary jej zastosowania. Takie 
podejście jest pośrednią przyczyną nieuwzględniania w dzia³aniach 
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ekonomicznych cz³owieka istniejącego w konkretnym kontekście spo-
³ecznym oraz niedostrzegania potrzeby adaptacji projektów ekono-
micznych do warunków lokalnych. Mamy tu często do czynienia 
z gwa³ceniem rzeczywistości w imię realizacji w³asnych ekonomicz-
nych pomys³ów naprawy świata. 

•  W nurcie pomarksistowskiego myślenia spo³eczeñstwo traktuje się ja-
ko żywy ekonomiczny organizm, w którym wystarczy rozwiązać prob-
lemy ekonomiczne, by cz³owiek by³ szczęśliwy tu na ziemi. Szczęście 
jest tu utożsamiane ze spe³nieniem i zaspokojeniem potrzeb mate-
rialnych. Cz³owiek jest podporządkowany celom ekonomicznym. 
Przy takim podejściu polityka także jest podporządkowana celom 
ekonomicznym, które mają poprawić materialny status życia. Tym 
samym nie jest ona ześrodkowana na poszukiwaniu i realizacji do-
bra wspólnego, ale koncentruje się na poszukiwaniu i wypracowaniu 
sprawnych mechanizmów funkcjonowania ekonomii. Sytuacja przy-
pomina stan, w którym na przyk³ad policja by³aby przede wszystkim 
w s³użbie porządku, a nie w s³użbie cz³owieka.

•  W kręgach ekonomicznych i w kręgach zarządzających kapita³em 
(korporacje w³aścicieli firm) dominuje pozytywistyczne przekona-
nie, że myśl ludzka, jeśli nie s³uży pomnożeniu produkcji i wyna-
lazczości, jest bezużyteczna i bezwartościowa. Stąd prosty wniosek: 
myślenie (także filozoficzne) musi mieć aspekt pragmatycznej uży-
teczności i być skierowane w stronę efektywności zarządzania celem 
powiększenia kapita³u. W takim podejściu mamy do czynienia z za-
negowaniem klasycznej koncepcji bezinteresownego poznania w celu 
dotarcia do prawdy. Jest to jakieś echo rewolucyjnego marksistowskie-
go zawo³ania: „cz³owiek potrzebuje chleba, a nie prawdy”. Poznanie 
naukowe jest tu zredukowane do poznania zaspokajającego jedynie 
ekonomiczne i techniczne oczekiwania świata biznesu. Takie warto-
ści jak bezinteresowne poznanie, wolność, mi³ość są relatywizowa-
ne i stają się przedmiotem prywatnego przekonania o ich osobistej 
ważności i użyteczności. W obszarze filozofii zredukowanej do ana-
lizy języka forsuje się koncepcję sensu jako ostatecznego wyznaczni-
ka jego poznawczych możliwości. Odrzuca się pogląd, że już namys³ 
nad samym procesem poznania pozwala nam lepiej rozumieć świat 
i że ludzka inteligencja ma naturalne ukierunkowanie w stronę zdo-
bycia prawdy jako kategorii obiektywnie mówiącej o świecie, a cz³o-
wiek może być szczęśliwy, realizując się także w innym wymiarze niż 
ekonomiczny. Zrelatywizowanie szczęścia cz³owieka do osiągnięcia 
stanu zaspokojenia w³asnych historycznie określonych potrzeb eko-
nomicznych i technologicznych przy poznawczej deklaracji, ¿e praw-
da jako kategoria obiektywna nie istnieje, prowadzi do akceptacji 
przekonania, ¿e podstawowym celem teorii ekonomicznych jest nie 
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tylko zmiana samych warunków życia, ale i zmiana sposobu myśle-
nia, w którym nie ma już potrzeby poznawania dla samego poznawa-
nia. Poszukiwania poznawcze stają się ekonomicznie zorientowane, 
upolitycznione, a myśl zideologizowana tylko na osiągnięcie celów 
pragmatycznych. Myśleć, poznawać to innymi s³owy angażować się 
w ekonomiczną zmianę obrazu świata. Filozofia (ideologia), polity-
ka i ekonomia angażują się w retorykę marksistowskich obietnic eko-
nomicznego raju. 

•  Ważnym zagadnieniem jest status si³y roboczej, która w ekonomicz-
nej kalkulacji jest przez pracodawcę zredukowana do jednego z ele-
mentów ca³ego procesu produkcji, w którym tak naprawdę liczy się 
jedynie efekt koñcowy, to znaczy produkt w swej wartości rynkowej. 
Praca jest traktowana jako jeden z elementów ostatecznej ceny koñco-
wego produktu. Stąd nacisk na obniżenie kosztów produkcji. Tu ma 
swoje źród³o niedostrzeganie osoby ludzkiej w pracowniku, uspra-
wiedliwianie z³ych warunków pracy oraz niedostatecznej p³acy za 
wykonaną pracę. Jest to mechanizm odwo³ywania się do warunków 
ekonomicznych i historycznych celem usprawiedliwienia przeno-
szenia miejsc produkcji w rejony ekonomicznie nierozwinięte w ce-
lu obniżenia kosztów produkcji. Postulowane przez Marksa, a dziś 
powtarzane przez różne kręgi krytyków strategicznych za³ożeñ eko-
nomicznej globalizacji świata ucz³owieczenie, humanizacja warun-
ków pracy wobec historycznej konieczności przejścia przez jej obecną 
fazę są spychane w bliżej nieokreśloną przysz³ość. Sam Marks chcia³ 
humanizacji warunków pracy, k³adąc akcent na pierwszeñstwo pra-
cy nad kapita³em. Mia³a to być podstawa nowej ekonomii. Podkre-
śla³, że praca sama w sobie jest dobra, o ile przyczynia się do postępu 
dialektyki rozwoju rozumianej przez niego jako narzędzie realizacji 
konieczności dziejowej. W tej optyce znajduje się wspó³czesne podej-
ście do wartości pracy w kręgach biznesu. Praca ma realizować jedy-
nie historyczną konieczność powiększenia kapita³u przy obniżeniu 
ekonomicznych kosztów produkcji. Stąd wartość pracy zostaje zre-
dukowana do wskaźników ekonomicznych.

•  Teoretycy ekonomicznego rozwoju chcą w sposób mniej lub bardziej 
uświadomiony pretendować do roli inżynierów historii. W swoich 
wizjach są autorytarni i domagają się akceptacji swych pomys³ów. 
Stoją też na pozycji ontologicznie mocno zaangażowanej, że prawa 
ekonomiczne determinują przysz³ość. Odnajdujemy tu echo pozy-
tywistycznych snów o takim stopniu rozwoju nauk przyrodniczych, 
który umożliwi przewidywanie rozwoju przysz³ości. Jest to także 
próba odtworzenia pomys³u Marksa na ekonomię polityczną, któ-
ra realizowa³aby cele wyznaczone w obszarze ideologii, oraz próba 
podporządkowania istniejącego realnie cz³owieka dobru wspólnemu 
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i w³ączenia go w proces budowania spo³eczeñstwa ekonomicznie ide-
alnie zorganizowanego. Niestety, mamy tu do czynienia z dwoma za-
pomnianymi oczywistościami:

  – szczęścia nie gwarantują wy³ącznie dobra materialne,
  – szczęście ma przede wszystkim aspekt osobisty.

Wysoki ekonomiczny poziom rozwoju spo³eczeñstwa nie czyni cz³owieka 
automatycznie szczęśliwym. Marks ze swoją logiką dialektycznego rozwoju 
by³ przekonany, że wszystko, co nowe, jest lepsze od starego. Takie podejście 
wyzwala z³udne przekonanie, że wystarczy zmienić stare idee i automatycznie 
nastąpi czas wolności i sprawiedliwości. Zatem wspó³czesna filozofia (ideolo-
gia) sukcesu ekonomicznego mia³yby zastąpić starą marksistowską koncep-
cję raju na ziemi nowego pokapitalistycznego spo³eczeñstwa. Marks ze swoją 
teorią filozofii jako wiedzy alienującej cz³owieka z historycznego kontekstu 
życia tu i teraz chcia³ pozbawić ją możliwości szukania celu ludzkiego szczęś-
cia w obszarze pozaziemskim. Jeśli osiągnie się ten cel, to wówczas komfort 
i konsumpcja staną się jedynym pragnieniem cz³owieka. Będzie ono realizo-
wane na drodze ekonomicznego rozwoju. Niestety, wpada się tu w pu³apkę 
myślenia, w której cz³owiek zaangażowany w transformację świata zapomi-
na, że powinien kooperować z naturą w procesie jej przekszta³cania. Wp³ywy 
myśli pozytywistycznej, marksistowskiej i freudowskiej na stan mentalności 
cz³owieka wspó³czesnego sprawiają, że spo³eczeñstwo ulega atomizacji, frag-
mentaryzacji zindywidualizowaniu. Wiele problemów natury spo³ecznej, in-
dywidualnej, ekonomicznej nie jest rozwiązanych. Pod powierzchnią mniej 
lub bardziej stabilnego życia materialnego oraz pod maską multimedialnej 
cywilizacji cz³owiek odkrywa nicość i nihilizm. Stąd wynika potrzeba nowe-
go określenia siebie w kontekście problemów poznawczych oraz potrzeba po-
szukiwania źróde³ usensowniających różne (w tym także ekonomiczne) formy 
aktywności i obecności w świecie. Jest to miejsce, w którym może się odrodzić 
mądrościowe spojrzenie na miejsce cz³owieka we wszechświecie. 

Generalnie wyróżniamy dwa obszary ludzkiej wsobnej aktywności. Są ni-
mi myślenie i dzia³anie. Myśl próbuje, używając różnych metod, zrozumieć 
rzeczywistość. Czyni to na drodze poznania abstrakcyjnego oraz na drodze 
poznania empirycznego zmierzającego do określenia praw przyrody. Meta-
fizyka przewodzi wszelkiemu filozoficznemu poznaniu, gdyż zajmuje się rze-
czywistością w czystym istnieniu. Wychodzi ona od doświadczenia i pyta 
o przyczyny i naturę rzeczy, w tym o to, jaka jest natura bytu ludzkiego. Pyta 
o cele i źród³a inteligencji cz³owieka, jaki jest kres ludzkiej egzystencji. Ponie-
waż analizuje to, co jest jakościowe w bycie ludzkim, nie może stosować me-
tod ilościowego mierzenia swego przedmiotu. Rozum, umys³, myśl zajmują 
się rzeczywistością, która istnieje, i to zarówno materialną, jak i niematerial-
ną. To pozwala nam lepiej zrozumieć, że filozoficzne poznanie nigdy nie spe³-
ni metodologicznych wymogów w poznaniu charakterystycznym dla nauk 
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szczegó³owych. Zatem możemy uzasadnić różne typy poznania naukowego 
zróżnicowanego w zależności od metody, celu i przedmiotu badañ.

Teoretyczny i zarazem jakościowy namys³ nad rzeczywistością sprawia, że 
mamy do czynienia z wiedzą ujmującą naturę rzeczy i cz³owieka. Pierwszy 
typ poznania patrzy na rzeczywistość pod kątem poznania praw przyrody 
i wyrażenia ich w języku matematycznego przyrodoznawstwa. Ustala on po-
rządek mechanicznych przyczyn, które odpoznaje w rzeczywistości. Stawia 
sobie pytania o rodzaj materii, która tworzy konkretny byt materialny, pyta 
o typ przyczyn wytwarzających taki a nie inny rodzaj bytu. Odkrywa prawa 
na drodze indukcyjnego poznania relacji zachodzących między badanymi 
obszarami. Formu³uje je i formalizuje w postaci praw. Prawa formu³owane 
odpoznajemy dzięki temu, że wcześniej zosta³y sformu³owane odpowied-
nie hipotezy lub modele pozwalające zrozumieć rzeczywistość. Ostatecznie 
można powiedzieć, że hipotezy naukowo-poznawcze są potwierdzone przez 
zabiegi poznawcze i wyrażone w prawie je formu³ującym. Natomiast wiedza 
dotycząca cz³owieka, stawiając podobne pytania jak nauka dotycząca materii, 
nie może mieć tego samego rodzaju ścis³ości co nauki przyrodnicze. Wynika 
to z tego, że nie wszystko w cz³owieku podlega ilościowemu ujęciu.

Poznanie praktyczne obejmuje dzia³anie o charakterze moralnym, arty-
stycznym i politycznym. Dzia³anie moralne zmierza w stronę realizacji dobra 
jednostkowego. Dzia³anie polityczne chce realizować dobro wspólne, a aktyw-
ność artystyczna chce zrealizować w swym dziele pomys³, idee. Oczywiście, 
pojawi się pytanie dotyczące sposobu, w jaki filozofia praktyczna określa to, 
co nazywamy dobrem jednostkowym (dobrem dla mnie) i dobrem wspólnym 
(dobrem dla innych). Należy tu odwo³ać się do znajomości celów bliższych 
i dalszych cz³owieka. Ich ustalenie umożliwi określenie środków pozwala-
jących je zrealizować. Z kolei określenie celów cz³owieka domaga się zanali-
zowania jego aktywności i jej źróde³. Tym sposobem zostaliśmy odes³ani do 
racjonalnego namys³u nad cz³owiekiem i jego bytem, by usensownić jego ist-
nienie i przezwyciężyć jego absurdalność. Cz³owiek na drodze spontanicz-
nego odczucia chce nadać sens w³asnym formom aktywności. Filozoficzna 
analiza bytu ludzkiego progresywnie odkrywa celowość ludzkiego istnienia, 
która także na p³aszczyźnie doświadczenia potocznego jest egzystencjalnie 
odczuwalna. Stąd klasyczna filozofia bytu ludzkiego ujmuje jego dzia³anie 
w relacji do uprzednio odpoznanych celów. Poniewa¿ postmodernistyczna 
filozofia odrzuca celowość jako wsobną wartość ludzką, stąd nie będzie ona 
wp³ywa³a na motywy dzia³ania cz³owieka. Zatem wybory dokonywane przez 
cz³owieka i motywowane w filozofii klasycznej celowością wsobną (ostatecz-
ny cel egzystencji jest także wsobny, gdyż w sobie cz³owiek odkrywa bytową 
otwartość na Transcendencję) nie są zależne od jego natury. Pozostają one 
zależne od czynników zewnętrznych, w tym wypadku od parametrów wy-
znaczających efektywność ekonomiczną i polityczną. Można powiedzieć 
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o zaniechaniu ujęcia cz³owieka w jego naturze. Nie pyta on siebie, dlaczego 
jest?, dlaczego istnieje?, jakie są ostateczne cele jego istnienia?

W tak zarysowanej sytuacji cz³owiek najpierw dzia³a, a później ewentual-
nie myśli nad tym, dlaczego dzia³a. Tymczasem porządek naturalny jest od-
wrotny, to znaczy najpierw należy odpowiedzieć sobie na pytanie dotyczące 
celów dzia³ania, a później określić typy dzia³ania umożliwiające realizację 
celów. Zatem rysuje się konieczność istnienia metafizyki i antropologii, któ-
re określą relację między cz³owiekiem a światem oraz cz³owiekiem a światem 
idei. Antropologia i metafizyka powinny inspirować się realnością, a nie być 
oderwanymi od niej teoriami ludzkiej wyobraźni. Niestety, nie wystarczy tu 
już prosty powrót do przesz³ości i zamknięcie się w filozofii klasycznej bez 
uwzględnienia stanu aktualnej myśli. Nie wystarczy też zamknąć się w świe-
cie idei ponowoczesnych, postmodernistycznie ujmujących cz³owieka. Ko-
nieczny jest nowy namys³ nad cz³owiekiem w aspekcie określenia obiektywnej 
celowości jego istnienia i celowości jego różnych form aktywności, które nie 
mają i nie mogą mieć nic wspólnego z subiektywnymi preferencjami, upo-
dobaniami, wierzeniami czy sentymentami.

4. praca

Metafizyka i antropologia są domeną rozumu i jako takie domagają się 
uwolnienia spod wp³ywu okoliczności subiektywizujących punkt widzenia 
na naturę bytu ludzkiego i na formy jego dzia³ania. Weźmy pod uwagę jedy-
nie jeden aspekt zagadnienia aktywności ludzkiej, mianowicie pracę w świet-
le metafizyki cz³owieka. Krótka analiza ma nam wykazać, że filozofia nie jest 
i nie powinna być semantyczną grą dyletantów ani nie jest tylko sztuką życia, 
ale sposobem ods³onięcia prawdziwego obrazu jednej z form doświadczenia 
ludzkiego, która, niestety, by³a często zniekszta³cana przez ideologie, a którą 
jest praca jako miejsce realizacji podstawowej obok poznania formy aktyw-
ności ludzkiej. Praca jest tym rodzajem aktywności, której cz³owiek poświę-
ca zdecydowanie najwięcej czasu, i jest to jednocześnie jego doświadczenie 
najbardziej uświadomione. To w³aśnie praca pozwala nam uświadomić sobie 
naszą zależność od świata, który jednocześnie w trakcie pracy podlega usta-
wicznej transformacji. Praca może także wskazać nam celowość ludzkiej ak-
tywności. Jaki jest cel ludzkiej pracy? Czym jest praca sama w sobie?

Wszelka praca niesie w sobie wysi³ek zmierzający do przekszta³cenia ma-
terii, co widoczne jest już w semantycznej zawartości czasownika „robić, pra-
cować, czynić”. Czasownik „robić” zawiera wiele następujących po sobie faz, 
których efektem koñcowym jest jakieś dzie³o. Wszystko zaczyna się od pomy-
s³u, inspiracji, projektu. Manifestują się one jako coś ważnego w myśli tego, 
który będzie realizowa³ zamys³. Projekt zdefiniowany pociąga za sobą wybór 
najskuteczniejszych środków jego realizacji, ³ącznie z narzędziami. Następnie 
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sama realizacja progresywnie przekszta³ca materię w produkt finalny. Mamy 
tu zarysowane, w  j a k i  sposób cz³owiek tworzy dzie³o, przedmiot swej pracy. 
Niestety, nie mamy tu nic powiedzianego o samym cz³owieku, który swymi 
wyborami środków oraz zdolnościami animuje ca³y proces tworzenia cze-
gokolwiek. I w³aśnie ten aspekt powstawania czegoś nazywa się dzia³aniem. 
Mamy zatem w pracy wyraźny aspekt etyczny związany z ludzką intencją po-
wiązaną z wolnością wyboru środków realizacji celu. Wszelka praca zak³ada, 
że osiągniemy w niej cel, który jawi się jako dobry dla cz³owieka w ogóle, a 
w szczególności dla pracownika jako wykonawcy.

Efektywność pracy nieroz³ącznie związana jest z rozumem praktycznym, 
który jest odpowiedzialny za wybór przez cz³owieka takiego obszaru prze-
kszta³cania rzeczywistości, w którym uwzględniając swoje naturalne predyspo-
zycje, może on czynić dzie³a dobre. Są one dobre dlatego, że ostatecznie mają 
s³użyć cz³owiekowi. Towarzyszący mu entuzjazm w realizacji przedmiotu pra-
cy jest praktycznym sprawdzianem tego, że cz³owiek pragnie dobra i szczęścia, 
które mają być związane z wykonywaną pracą. W³aśnie entuzjazm jest czyn-
nikiem wyznaczającym jakościowy walor pracy. Radość związana z mi³ością 
pracy i jej owoców jest także źród³em wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Pra-
cownik może podziwiać owoc swojej pracy indywidualnej lub wspólnotowej 
i przeżywać radość ze zrealizowanego dobra. Możemy powiedzieć, że w pracy 
cz³owiek się spe³nia, a sama praca powinna go nobilitować.

Pracownik nie uczestniczący w projekcie i nie widzący bezpośrednio re-
zultatów swej pracy (na przyk³ad pracujący przy taśmie produkcyjnej) nie ma 
takiego samego wrażenia związanego z w³asną podmiotowością jak ktoś, kto 
uczestniczy we wszystkich stadiach pracy realizującej projekt. Jest on jedynie 
si³ą roboczą, rodzajem robota, który traci swoje pierwotne dowartościowanie 
i jest tu traktowany przedmiotowo, użytecznościowo i funkcjonalnie. Tracąc 
swój podmiotowy charakter, staje się on częścią sytemu zarządzania i produk-
cji. Stąd jego stosunek do pracy jest relacją zewnętrzną, nacechowaną postu-
latami roszczeniowymi związanymi z jego funkcjonowaniem, gotowym do 
wygaszenia w³asnej zawodowej aktywności na różnych możliwych drogach: 
od stania się bezrobotnym, poprzez strajk, do nieobecności z powodu symu-
lowanej choroby. W takiej sytuacji staje się on obiektem ³atwym do manipu-
lacji przez różne grupy interesów, od związków zawodowych, po ideologie 
ekonomicznego zaciskania pasa. Wyjściem z sytuacji może być przywrócenie 
równowagi między efektywnością pracy a spe³nieniem się w pracy. Tu efek-
tywność może być rozumiana jedynie jako środek do psychicznego i finan-
sowego samospe³nienia się w pracy. 

Nie ulega wątpliwości, że ekonomiczna aktywność cz³owieka, rozumiana 
jako jego skuteczność osiągnięcia sukcesu w spo³eczeñstwie, powinna być usy-
tuowana w kontekście ca³ości form ludzkiej aktywności. Widać wyraźnie, że 
dzięki nauce i technice cz³owiek osiągną³ możliwość dominacji nad przyrodą. 
Ten stan rzeczy domaga się od niego odpowiedzialności za kierunki jego w³as-
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nego rozwoju, gdyż im więcej w³adzy osiąga się nad sferą natury, tym bardziej 
rozciąga się pole osobistej i wspólnotowej odpowiedzialności za nią. Dzięki 
ludzkiej aktywności ulegają transformacji nie tylko rzeczy i spo³eczeñstwo, 
ale przede wszystkim podmiot tej aktywności, czyli cz³owiek. Doświadcze-
nie potoczne pokazuje, że polityka i ekonomia stają się strategicznymi ob-
szarami aktywności cz³owieka. Niewątpliwie wspó³czesna technologicznie 
zorientowana cywilizacja ma warunki ku temu, aby uczynić ją bardziej huma-
nistyczną. W tym celu należa³oby nadać jej ducha otwarcia na postulat pry-
matu bycia przed zamknięciem rozwoju cz³owieka i spo³eczeñstwa jedynie 
w ekonomicznych wskaźnikach i pragmatycznym komforcie. W tej perspek-
tywie przedsiębiorca nie powinien tylko wykorzystywać cz³owieka jako si³y 
roboczej w realizacji ekonomicznych programów pomnożenia jedynie w³as-
nego kapita³u. Jest to problem etycznej odpowiedzialności przedsiębiorców 
i ludzi polityki, aby liberalizm ekonomiczny nie redukowa³ cz³owieka jedynie 
do narzędzia przynoszącego ekonomicznie wymierne korzyści. Ekonomicz-
ne programy rozwoju spo³eczeñstwa muszą uwzględniać etyczne zorientowa-
nie na cz³owieka jako podmiot pracy. Konkretnie oznacza³oby to stworzenie 
takiego klimatu, w którym pracownik traktowany jest jako osoba, z którą me-
nadżer wspó³pracuje w procesie usatysfakcjonowania indywidualnego klien-
ta oraz wspólnoty, na rzecz której wykonują produkt lub us³ugę.

Tylko wówczas, gdy cz³owiek będzie mia³ świadomość przynależenia do 
wspólnoty ludzkiej, w której procesowi socjalizacji odpowiada proces perso-
nalizacji relacji ludzkich, możliwa jest humanizacja pracy i struktur spo³ecz-
nych. Oczywiście, uetycznienie obszaru ekonomii i świata polityki możliwe 
będzie, jeśli cz³owieka potraktuje się w ca³ości jego istnienia, z jego potrzeba-
mi duchowymi wynikającymi z poznawczego podejścia do świata oraz z po-
trzebami materialnymi, takimi jak potrzeba wyżywienia i komfort życia. 
System ekonomiczny nie powinien zmuszać cz³owieka do odrzucenia war-
tości wyższych ani do zorientowania jego wyborów jedynie w obszarze war-
tości materialnych. Zarysowana tu propozycja jest jakąś alternatywą wobec 
materializmu i egoizmu, które dominują w spo³eczeñstwie pozytywistycznie 
zorientowanym na zaspokojenie jedynie niższych potrzeb cz³owieka. Wyj-
ściem z kryzysowej sytuacji może być próba realizacji postulatu, w którym 
w³aściciel traktuje pracownika jak swojego wspó³pracownika z jasno wyzna-
czonym obszarem odpowiedzialności w ca³ości procesu produkcji lub us³ug. 
Odpowiedzialność w zakresie kompetencji i funkcji pozwala³aby efektywniej 
realizować cele przedsiębiorstwa i wcale nie pomniejsza³aby efektywności 
organu zarządzającego. Realizacja takiego programu wymaga eksperymen-
towania w zakresie wypracowania i stosowania nowych metod humanizacji 
przedsiębiorstw w celu wyzwolenia twórczego ducha inicjatyw w obszarze za-
rządzania i produkcji. W³aśnie w sferze otwarcia na podmiotowość cz³owieka 
w fazie zarządzania, wspó³zarządzania i powiązanych z nimi form ludzkiej 
odpowiedzialności myśl filozoficzna ma duże pole do zagospodarowania, 
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wypracowuje antropologiczny model cz³owieka dynamicznie przekszta³ca-
jącego świat – ale nie na zasadzie rewolucjonisty ani marksistowskiego przo-
downika pracy, ani tym bardziej bezdusznego robota pracującego przy taśmie 
produkcyjnej i realizującego jedynie wskaźniki ekonomicznego rozwoju spo-
³eczeñstwa, ale na zasadzie wspó³odpowiedzialnego twórcy.

Wspó³czesny świat jest zdolny przyjąć rożne modele i formy w³asnej orga-
nizacji. Jest otwarty na ekonomiczny liberalizm i etatyzm. Pokusa dialektycz-
nego wyboru między progresem a regresem w obszarze ekonomii i wolności 
zmusza do zastanowienia się na serio nad cz³owiekiem ujętym w ca³ościowej 
perspektywie. Jeśli takie kompleksowe ujęcie cz³owieka będzie możliwe, to 
wówczas jest jakaś szansa na wyeliminowanie wspó³czesnych negatywnych 
tendencji w podejściu do pracy jako jednej z formy realizacji ludzkiej aktyw-
ności. Możliwe stanie się także ograniczenie negatywnych konsekwencji spro-
wadzenia cz³owieka w procesie produkcji jedynie do roli jednego z faktorów 
wyznaczających finalny koszt produktu.

Koniecznym poznawczym postulatem, który rysuje się przed filozofią cz³o-
wieka, jest odkrycie potrzeby uszanowania wsobnej godności cz³owieka oraz 
odkrycie pragnienia takiej formy ¿ycia, w której jest tak¿e miejsce na takie 
wartości jak praca, mi³ość i poznanie, rozumiane jako czynności niezreduko-
wane wy³ącznie do postulatów ekonomicznego marketingu i technologiczne-
go rozwoju. Antropologia musi także odbudować utraconą pozycję cz³owieka 
jako twórcy dzie³a realizowanego w procesie w³asnej pracy. Wymaga to jednak 
uprzedniego poznania i określenia jego fundamentalnych aspiracji. Powyżej 
naszkicowane cele zrealizować może filozoficzny namys³ nad cz³owiekiem. 
Jego zaś dope³nieniem może być wysi³ek pedagogiczny prowadzący w stronę 
wychowania cz³owieka świadomego w³asnej natury i związanych z nią celów, 
wśród których jest także praca jako miejsce realizowania w³asnej podmioto-
wości. Konieczność przywrócenia antropologii filozoficznej pierwotnej roli 
jako w³aściwej wiedzy filozoficznej opisującej ontologiczną kondycję cz³owie-
ka jest niezbędna, by nie ulec ideologicznym pokusom sp³aszczenia obrazu 
cz³owieka do poziomu, jaki daje psychoanaliza czy marksistowska teoria by-
tu spo³ecznego, lub do poziomu jednego z elementów wyznaczających ekono-
miczny rozwój technologicznej cywilizacji. Wydaje się, że na dzieñ dzisiejszy 
w podejściu do cz³owieka dominuje ideologizowanie, a nie zdystansowany 
racjonalny namys³ nad różnymi formami jego aktywności określającej rangę 
odniesionego sukcesu. Zredukowanie semantyki sukcesu do poziomu sukce-
su ekonomicznego znajduje się w opozycji do zdrowego rozsądku, ale niestety, 
pozostaje bardzo nośnym chwytem ekonomicznego marketingu wyznacza-
jącego tak zwane kanony poprawnego myślenia. 
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O dEfiNiCJi WARTOśCi,
CZyLi CO WŁAdySŁAW TATARKiEWiCZ  

MA DO zAKOMuNIKOWANIA 
fIlOzOfOM

Inspiracją dla tytu³u i zarazem podstawą niniejszego opracowania jest arty-
ku³ znanego polskiego filozofa W³adys³awa Tatarkiewicza: Pojęcie wartości, czyli 
co historyk filozofii ma do zakomunikowania historykowi sztuki1. W tym krótkim ese-
ju możemy odnaleźć interesującą próbę zdefiniowania wartości, która jed-
nocześnie sk³ania czytelnika do ważkich przemyśleñ. Owszem, choć sama 
problematyka wartości by³a analizowana przez tegoż filozofa w różnych miej-
scach i w różnych kontekstach, jednak artyku³, który chcemy w tym miejscu 
przywo³ać, wydaje się szczególnie ważny dla postawionej kwestii.

1. Pytanie o to, czym jest wartość, a co za tym idzie, poszukiwanie definicji 
wartości od wieków zaprząta³o umys³y filozofów. Bywa³o tak, że etycy, a więc 
grupa filozofów szczególnie zainteresowanych tym zagadnieniem, kwitowali 
czasem dyskusję stwierdzeniem, iż wartość jest pojęciem pierwotnym, najog-
ólniejszym, czyli niedefiniowalnym, co mia³o ostatecznie zakoñczyć dysku-
sje i analizy. Pojawia³y się też jednak próby dookreślenia tej ważnej kwestii 
i g³ębszego sprecyzowania terminologicznego. 

Najogólniej mówiąc, wartość można określić jako pewną cechę, która przy-
s³uguje jakiejś rzeczy lub też jest jej nadawana przez podmiot, który pozna-
je tę rzecz. W pierwszym wypadku otwieramy drogę do tego, by wartościom 
przypisać status obiektywności, zaś w drugim uzależniamy je w mniejszym 
bądź większym stopniu od subiektywnych nastawieñ cz³owieka. Początko-
wo próbowano scharakteryzować wartość jako pewien aspekt dobra czy też 
jego uszczegó³owienie. Co za tym idzie, zgodnie z sugestią filozofów staro-
żytności, jak Sokrates czy Platon, różnią się one zasadniczo od przedmiotów 
konkretnych, takich, które podpadają pod ogląd zmys³ów. Mają one obiek-

1 W. Tatarkiewicz, Pojęcie wartości, czyli co historyk filozofii ma do zakomunikowania historykowi sztuki, w: ten¿e, 
Dobro i oczywistość, Lublin 1989, s. 136-149.
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tywną podstawę, przys³uguje im status idealności, a także niezmienności. 
Taka wizja ³ączy problematykę wartości z określoną koncepcją metafizycz-
ną. Szczególną rolę w poszukiwaniu definicji wartości odegra³a jednak fe-
nomenologia. Wartościom przypisuje się tutaj w³aśnie status bliski ideom 
platoñskim i określa mianem idealnego wzorca. Rozważa się kwestię ich po-
wiązania z dobrem czy donios³ością, próbuje określić jako idealne (Nicolai 
Hartmann) bądź też zakorzenione w Bogu (Max Scheler).

Problem zdefiniowania wartości interesuje również polskich filozofów. 
Tadeusz Ślipko określa wartości jako ogólne wzory postępowania. Mówiąc 
o wzorcach ma on na myśli idea³y odnoszące się do poszczególnych katego-
rii dzia³ania ludzkiego. Wyrażają one doskona³ość, która nie tylko odpowiada 
tym dzia³aniom i w nich się urzeczywistnia, ale urzeczywistniając się, dosko-
nali równocześnie samego cz³owieka2. Trudno nie zauważyć, że wartości, zda-
niem polskiego etyka, są z³ączone z czynem. Czyn ma odpowiadać wzorcowi, 
a ten z kolei urzeczywistnia się poprzez akty ludzkie. Urzeczywistnienie war-
tości staje się przyczynkiem do wzrostu w doskona³ości. Należy też podkre-
ślić, że takie postawienie kwestii umieszcza problematykę wartości w obszarze 
antropologii, a co za tym idzie, są one ściśle odniesione do cz³owieka.

Inny polski filozof, Józef Tischner, czyni rozróżnienie między wartościa-
mi estetycznymi, w których podstawową rolę odgrywa piękno, a etycznymi, 
w których, jak wynika z jego wielu analiz, naczelną jest dobro. On również 
umiejscawia wartości w obszarze antropologii, stwierdzając, iż pojawiają się 
one, „gdy w polu naszej świadomości staje jakaś osoba”3. Wart podkreślenia 
jest fakt, że wartość jest tu odniesiona nie tyle do tego oto cz³owieka, który 
podejmuje taki bądź inny czyn, ile raczej ujawnia się ona między osobami 
i tym, co się między nimi wydarza. Tischner stwierdzi, że jest to pierwotna 
sytuacja etyczna, która ma charakter każdorazowy, wyjątkowy i niepowta-
rzalny4. W niej niejako, albo poprzez nią, dzia³ają w nas wartości jako zadane 
i będące źród³em zobowiązania moralnego5. Podkreślmy, że takie myślenie 
wed³ug wartości zaowocowa³o u Tischnera w dalszych latach twórczości fi-
lozofią dramatu. Stąd też charakterystyczny dla jego filozofii prymat aksjo-
logii nad ontologią.

2. Przejdźmy do Tatarkiewicza. Czy jego koncepcje wnoszą do kwestii war-
tości jakieś inspiracje? W eseju, który stanowi podstawę naszych analiz, spo-
tykamy się z próbą ich zdefiniowania. Wprawdzie pojawia się stwierdzenie, 
iż czynność ta jest trudna, jeśli w ogóle możliwa6, ale nie oznacza to rezyg-

2 Por. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2004, s. 211-212.
3 J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, w: Wobec wartości, red. D. von Hildebrand, J. A. K³oczowski, J. Paściak, 

Poznañ 1982, s. 58.
4 Por. tam¿e, s. 60. 
5 Por. tam¿e.
6 W. Tatarkiewicz, Pojęcie wartości…, s. 137.
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nacji z podjęcia tejże próby. Tatarkiewicz podąża dwiema drogami. Omów-
my je oddzielnie.

3. Pierwsza próba zdefiniowania wartości. Tatarkiewicz stwierdza: „To, 
co wygląda na definicję wartości, jest raczej zastąpieniem wyrazu przez inny 
wyraz mniej więcej to samo znaczący, na przyk³ad «dobro»”7. Nie jest to, za-
uważmy, zdefiniowanie w sensie ścis³ym. Wskazują na to chociażby użyte s³o-
wa „mniej więcej”, które sugerują, iż nie dba się tu o stuprocentową ścis³ość 
i precyzję. Wydaje się też, że sam autor zbywa podane przez siebie określenie 
i nie przyk³ada do niego specjalnej wagi. Jest to też, zauważmy, przywo³anie 
bardzo tradycyjnej i, dodajmy, najprostszej definicji wartości. 

Wartość jest dobra – to znaczy, że niejako automatycznie zwykliśmy uwa-
żać wartość za coś dobrego. Mamy zatem w sobie jakąś bliżej nieokreśloną 
dyspozycję do tego, by podążając za wartością, ze swej natury kierować się ku 
dobru. Ma³o tego, poszukując, jesteśmy w stanie rozeznać, co jest dobre, a co 
z³e, bądź wartościowe czy bezwartościowe. Nie wiadomo jednak, jak tę zdol-
ność opisać czy też wskazać, gdzie ona ma swe źród³o.

Zasygnalizowana koncepcja wydaje się nieco wątpliwa. Czy rzeczywiście 
jest tak, że zwykliśmy kojarzyć (zastępować) na przyk³ad sprawiedliwość czy 
uczciwość z dobrem? Nie tyle uczciwość jest dobrem, ile raczej bycie uczci-
wym jest dobre, nie tyle oszustwo jest z³e, ile raczej bycie oszustem jest z³e. 
Wartość sama w sobie nosi raczej ślad jakiegoś przyciągnięcia, jak powie Ka-
rol Wojty³a, powinności. „Powinność najlepiej ujawnia wolność woli ludzkiej. 
Wola «powinna» iść za dobrem prawdziwym, ale owo «powinna» t³umaczy 
się tym, że «może» za nim również nie iść – dlatego w³aśnie powinna iść, że 
może nie iść”8. Powinność jest formą przymusu, przy czym przymus ów jest 
rodzajem zobligowania. Powinnością można wzgardzić, jednak wzgarda jej 
nie unieważnia. Rodzi się ona w miejscu, gdzie wola styka się z wartością. Ma 
niejako dwa źród³a. Z jednej strony, jest osadzona w cz³owieku i jest wtedy ro-
dzajem wychylenia ku czemuś. Z drugiej, owo coś z kolei przywo³uje bądź, 
lepiej, apeluje o odpowiedź. Odpowiedź ta nie może być obojętna, neutral-
na. Brak reakcji jest sprzeniewierzeniem się temu, co w cz³owieku natural-
ne i oczywiste. Tym czymś jest naturalne zetknięcie z wartością, prowadzące 
do zjednoczenia z nią. Zatem reakcja pozytywna na powinność jest dobra, 
negatywna implikuje z³o. Można powiedzieć, że wartość będzie czymś w ro-
dzaju wo³ania o dobro, apelem o wyzwolenie się cz³owieka z tego, co wpisa-
ne w jego naturę.

Podobnym torem podążą, jak się wydaje, klasycy fenomenologii, jak Max 
Scheler czy Nicolai Hartmann. Wartość warunkuje powinność, niejako wy-
zwala ją z cz³owieka. Jawi się ona jako absolutnie pierwotna, warunkująca do-

7 Tamże, s. 138.
8 K. Wojty³a, Miłość i odpowiedzialność, Kraków 1962, s. 108. 
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bro. Skomplikowane analizy fenomenologów wyrażają podstawową intuicję, 
która, jak się wydaje, nie pozwala na to, by w pe³ni z a s t ą p i ć  termin wartość 
przez termin d o b r o. Konkludując: pierwsza próba zdefiniowania wartości 
jest niepe³na i nie oddaje w pe³ni istoty problemu. Zaznaczmy, że dokonana 
tu krytyka tejże próby jest zasadna, o ile podstawy ca³ego rozumowania są 
s³uszne. Odrzucając jego ontologiczne i antropologiczne za³ożenia, można 
przyjąć alternatywne rozwiązania. 

4. Druga próba zdefiniowania w a r t o ś c i . Jak w pierwszym wypadku, 
zgodnie ze s³owami samego Tatarkiewicza, droga rozumowania wiod³a po-
przez zastąpienie, tak teraz mamy do czynienia z o m ó w i e n i e m . Znów 
więc Tatarkiewicz ma świadomość, że nie jesteśmy w stanie uchwycić samej 
istoty tego, czym jest wartość bezpośrednio. Omówienie wszak jest nie tyl-
ko wypowiedzią na jakiś temat bądź próbą skomentowania czegoś. Kryje się 
w nim również wyraźny zamiar rozszerzenia wypowiedzi, rozszerzenia, któ-
re dotyka tematu również pośrednio, nie nazywając go wprost po imieniu. 
Przyk³adowo, omawiając jakieś dzie³o literackie, nie tylko wypowiadam się 
na jego temat czy też komentuję je wedle w³asnej miary. Staram się również 
pokazać wątki poboczne, odnaleźć czynniki wp³ywające na jego powstanie 
bądź odszukać inspiracje, jakie ono wywo³uje. Dodajmy jeszcze, że w potocz-
nym rozumieniu tego s³owa może ono funkcjonować jako „skrótowe ujęcie 
tematu”, jednak rozumienie takie nie wydaje się raczej s³uszne. 

Wróćmy do Tatarkiewicza. Czytamy w interesującym nas eseju: „Omówie-
nie takie ma zwykle jedną z dwu postaci: bądź mówi, że wartość rzeczy jest 
tą jej w³asnością, która czyni, iż lepiej jest, by ta rzecz by³a, niż by jej nie by³o, 
bądź też mówi, że wartość jest tą w³asnością rzeczy, ze względu na którą chce-
my tę rzecz mieć, ze względu na którą jest nam ona potrzebna”9.

Widać wyraźnie, że o m ó w i e n i e  kluczowego dla nas terminu rozpada 
się na dwie możliwości. Zanalizujmy oddzielnie każdą z nich, podkreślając, 
że w obydwu wypadkach spotykamy się z terminem w ³ a s n o ś ć .

4.1. Wartość, jak mówi polski filozof, jest w³asnością, dzięki której lepiej 
jest, aby rzecz by³a, niż by jej nie by³o. Skoro nie mamy tu do czynienia z defi-
nicją w sensie ścis³ym, pomiñmy zarzut braku dostatecznego sprecyzowania 
terminów. Nie wiadomo bowiem, co znaczy s³owo l e p i e j , zapytać wolno, 
co znaczy l e p i e j , dla kogo l e p i e j  i co owo l e p i e j  mia³oby sprawiać. 
Dalej zaś, trzymając się filozoficznego gruntu, nie trzeba nikogo przekony-
wać, że sformu³owanie „l e p i e j ,  b y  r z e c z  b y ³ a ”  brzmi nadzwyczaj 
wieloznacznie.

Kluczową rolę w przytoczonym tekście W³adys³awa Tatarkiewicza odgry-
wa termin w ³ a s n o ś ć . Problematyka w³asności doczeka³a się bogatej lite-
ratury w historii filozofii, jednak nie jest to w³aściwe miejsce, by przytaczać 

9 W. Tatarkiewicz, Pojęcie wartości…, s. 138.
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poszczególne rozwiązania. W najszerszym sensie można przez nią rozumieć 
cechę, która przys³uguje jakiemuś przedmiotowi. Nieodparcie jednak wiąże 
się ona z zagadnieniem przypad³ości, co kieruje ca³ość rozważañ ku metafi-
zyce. Przypad³ość, jak wiadomo, jest tym, co bytuje w podmiocie, ale o tyle, 
o ile przys³uguje temu podmiotowi realne istnienie. Tkwi ona w substancji 
i istnieje dzięki temu, że istnieje substancja. Na ile ubogaca ona podmiot, 
decydując o tym, że rzecz jest taka w³aśnie, a nie inna? Można powiedzieć, 
że ukonkretnia ona tę w³aśnie rzecz, mimo tego, że sk³ada się na zmienność 
i przekszta³canie się rzeczy. 

Czego jednak mia³oby dotyczyć owo ukonkretnienie? Aspektu esencjalne-
go, co pozwala na doprecyzowanie tego, jaka jest dana rzecz? A może czegoś 
więcej? Czy w³asności przedmiotu ubogacają istnienie jako takie? Otwiera 
się tu obszerne pole do rozważañ metafizycznych, które też, co podkreślam, 
mają prze³ożenie na szereg innych dziedzin życia i wiedzy.

Powracając do Tatarkiewicza, można w tym kontekście powyższe pytanie 
sformu³ować następująco: czy, nawiązując do wcześniejszego zdefiniowania, 
dobro jako wartość ukonkretnia istnienie, bądź szerzej, czy etyka ukonkret-
nia metafizykę? Pisze on wszak wyraźnie, że dzięki wartości lepiej jest, aby 
rzecz by³a, niż by jej nie by³o. Czy w tym świetle wolno nam stwierdzić, że 
etyka dookreśla donios³ość istnienia? Należy to rozumieć nie tak, że t³uma-
czy ona, co znaczy istnienie jako takie, ale raczej podkreśla jego zróżnicowa-
nie, czy lepiej: ustopniowanie. 

Rozważmy dwa wypadki: wolno nam powiedzieć d o b r e  jedzenie i d o -
b r y  cz³owiek. Jeden i drugi istnieje, jest dobre pożywienie i cz³owiek, któ-
rego zwykliśmy nazywać dobrym. Jednak wartościowanie w³aśnie pozwala 
dostrzec istotną różnicę w donios³ości istnienia. Wszak mimo wszystko do-
bry cz³owiek będzie sta³ wyżej w hierarchii istnienia niż jakiekolwiek dobre 
jedzenie. Dla rozjaśnienia kwestii dopowiedzmy, że termin d o n i o s ³ o ś ć 
można zastąpić s³owami p o w a g a ,  w y j ą t ko w o ś ć ,  w a ż ko ś ć . Jak ro-
zumieć te terminy? Po w a g a  zafunkcjonuje tu jako zdystansowanie wobec 
tego wszystkiego, co odrębne, zajęcie szczególnego dla siebie miejsca, takie-
go, które jest nieusuwalne i nie do zastapienia. W y j ą t ko w o ś ć  podkreśli 
cechy takie, które odróżnią rzecz od innych, nadadzą jej jednostkowy rys. 
Wa ż ko ś ć  podkreśli rolę, jaką rzecz ma do odegrania jako ta w³aśnie, a nie 
inna. Chodzi więc o to, że dzięki temu, iż byt posiada tę w³aśnie, a nie inną 
wartość, przestaje on być wy³ącznie jakąś daną, czymś, co aktualnie istnieje, 
rzeczą, która zajmuje miejsce pośród innych. Bycie bytem nigdy nie jest obo-
jętne czy zdystansowane wobec wartości. Stąd już krok tylko do podkreślenia 
czegoś, co można nazwać godnością istnienia. Może zatem nieprzypadkowo 
dopowiada Tatarkiewicz w swoim eseju, że zamiast mówić o wartości, lepiej 
używać s³owa d o b r o ? Jednak, podkreślmy, sugestia ta jest wprowadzeniem 
istotnej zmiany do proponowanej definicji wartości. 
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4.2. W dalszej części eseju czytamy: wartość jest tą w³asnością rzeczy, ze 
względu na którą chcemy rzecz mieć czy też jest nam ona potrzebna. Tatar-
kiewicz powie dalej, że w tym wypadku możemy mówić ściśle o wartości jako 
takiej10. W³asność rzeczy (wartość) jest też, jego zdaniem, nazwą abstrakcyjną. 
Mamy tu do czynienia z nieco dziwnym zabiegiem intelektualnym. Termin 
„nazwa” jest tym wyra¿eniem, które pozwala nam na sprecyzowanie wypo-
wiedzi odnośnie do tego, czym jest wartość. Nazwa jest tym wyrażeniem, któ-
re aspiruje do roli bycia podmiotem bądź orzecznikiem i pozwala wskazać 
na to, co jest jej desygnatem. Czym jest nazwa abstrakcyjna? Pozwala ona na 
jakieś bliżej niesprecyzowane rozluźnienie więzi między nazwą a jej desygna-
tem lub na nieograniczoną możliwość interpretacji tego, co uznamy za pod-
miot czy też orzecznik. Druga z tych możliwości, brzmiąca chyba kusząco 
dla postmodernizmu, nie jest tu jednak, jak można sądzić, w³aściwa. Kiedy 
zaś myślimy o rozluźnieniu więzi, chodzi o to, by powiedzieć o tej sytuacji, 
w której nazwa wskazuje nie tyle na rzecz konkretną, ile raczej na wspólność 
realizującą się w grupie przedmiotów; dla przyk³adu: mądry cz³owiek – mą-
drość jako taka, która spe³nia się w jakiejś liczbie ludzi. 

Podążając dalej wyznaczonym tropem, można powiedzieć, że w³aśnie 
dlatego, iż w rzeczy realizuje się jakaś wartość, chcemy ją mieć czy też jest 
nam do czegoś potrzebna. Samo sformu³owanie, może nie najszczęśliwsze, 
sugeruje chyba jednak nie tyle wątek pragmatyczny w aksjologii, ile sygna-
lizuje raczej istnienie czegoś w rodzaju charakterystycznego s p i ę c i a  mię-
dzy wartością a cz³owiekiem. Jak to s p i ę c i e  rozumieć? Może jest tak, że 
w wartości rzecz niejako wychyla się ku cz³owiekowi, jest nie tyle obiektem 
kont e m p l a c j i , ile zaanga¿owania? To, co wartościowe, z a g a d u j e  nie-
jako tego, kto się z czymś styka, kto staje wobec określonej sytuacji etycznej. 
Tak jak można przejść obojętnie obok przydrożnego kamienia, mimo tego, 
¿e on j e s t , tak nie można przejść obojętnie obok skrzywdzonego cz³owie-
ka, choć z punktu widzenia metafizyki zarówno przydrożny kamieñ, jak 
i skrzywdzony cz³owiek j e s t  tak samo. Zaznaczmy, że owo chyba dość eks-
kluzywne doświadczenie wyjątkowości poszczególnie istniejących przed-
miotów towarzyszy filozofom tej miary, co John HenryNewmann, Gabriel 
Marcel czy Emmanuel Levinas. 

W³adys³aw Tatarkiewicz zdaje się akcentować dynamiczną wizję rzeczywi-
stości; choć może lepiej powiedzieć, iż taki wniosek można wysnuć z jego su-
gestii. Rzeczy nie są neutralne zarówno od strony metafizycznej, jak i etycznej 
i swoją wartościowością apelują do tego, kto staje wobec nich. W³aśnie, sta-
je, a nie tylko postrzega, angażując w swoje bycie w świecie siebie jako osobę, 
a nie tylko w³asne zmys³y. Może więc, nawiązując do Metafizyki Arystotelesa, 
nie jest tak, ¿e wszystkim ludziom jest wrodzone pragnienie poznania11, ale 

10 Por. tam¿e.
11 Por. Arystoteles, Metafizyka, t³um. T. Żeleźnik, Lublin 1996, s. 1.
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również, a może przede wszystkim tak, że wrodzony jest im obowiązek za-
jęcia stanowiska wobec bytów? Jak rozumieć obowiązek zajęcia stanowiska 
czy usytuowania w świecie? Chociaż otwiera się tu pole do innego rodzaju 
analiz, powiedzmy tyle: usytuowanie by³oby rodzajem dynamizmu, w pe³-
ni osobowego zaangażowania. Cz³owiek nie tylko czyta świat zmys³ami, ale 
jest w nim obecny ca³ym sobą, swoim zmys³em, rozumem, duchem i sercem. 
Świat jest nie tylko księgą, z której sczytuje się pierwsze zasady, ale miejscem, 
gdzie w swej wyjątkowości realizuje się każda rzecz i zarazem wszystko, co do-
świadcza donios³ości istnienia. 

5. Jaki wniosek wyprowadzić można z tej krótkiej analizy tekstu? Co W³a-
dys³aw Tatarkiewicz ma do zakomunikowania filozofom w kwestii wartości? 
Pomijając problem statusu ich istnienia, podzia³u i hierarchii, warto podkre-
ślić, że poszukiwania te wnoszą ciekawe inspiracje tak dla metafizyki, jak ety-
ki. W powojennych losach filozofii ich wzajemny splot stanowi ważki wątek 
filozoficznych zmagañ.
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3. reaLizacja jednostki W nieustannym  
 Wyborze absoLutu

Zarysowując filozofię cz³owieka, musieliśmy już dotknąć osoby Boga, gdyż 
jednostka jest z nim ściśle związana i ca³a jej prawdziwa egzystencja wyp³ywa 
z w³aściwego ustosunkowania się do Niego. Jednocześnie w ma³ym stopniu 
zosta³a już zasygnalizowana jedna z cech Absolutu – Jego transcendencja. 
Teraz przyjrzymy się bliżej Jego osobie i możliwościom ustosunkowania się 
jednostki do Niego. Pokrótce zostaną omówione cechy Absolutu, a potem 
problem konieczności jego wyboru przez jednostkę pragnącą autentyczne-
go życia, natomiast w dalszej części powtórne narodziny jednostki, które są 
wynikiem spotkania się tych dwóch osób.

3.1. istnienie Boga

Dla Sørena Kierkegaarda Bóg to byt transcendentny wobec ludzkiej świa-
domości i jednocześnie najg³ębszy akt ludzkiej egzystencji. Jest Bogiem żywe-
go doświadczenia religijnego, to znaczy Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka 
i Bogiem Jakuba, czyli ludzi, którzy Go s³yszeli i doświadczyli w swoim ży-
ciu. Bóg rzeczywiście istnieje2. Oczywiście, filozofia Kierkegaarda to filozofia 
jednostki, więc i Bóg jest oddzielony ca³kowicie od ogólności. Ustosunkowa-
nie się do Boga nie jest dla cz³owieka takie proste: zachodzi ca³kowita hetero-

1 Część I artyku³u ukaza³a się w „Studiach Redemptorystowskich” nr 3/2005, s. 97-119.
2 Por. S. Kierkegaard, Dziennik. Wybór, s. 285; J. K³oczowski, Bóg czy człowiek…, s. 56; K. Toeplitz, Problem eg-

zystencji i esencji…, s. 24; S. Kowalczyk, Bóg w myśli współczesnej, s. 338.
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geniczność natur. Bóg to osoba nieskoñczona, wieczna, możliwa, a cz³owiek 
jest czasowy, konieczny i skoñczony. Analizowane powyżej rozdarcie w cz³o-
wieku, które niszczy³o jego jaźñ, ma źród³o w niemożności trwa³ego odnie-
sienia się do takiego absolutnego bytu3. Bóg ten jest absolutnie doskona³y, 
wymykający się racjonalnemu ujęciu oraz zarówno realistycznemu, jak i ide-
alistycznemu poznaniu. Można Go poznać subiektywnie, a i tak jest to bar-
dzo trudne, bo Jego status ontologiczny jest wątpliwy.

3.1.1. Niemożliwość udowodnienia istnienia Boga
Nie można jednak udowodnić istnienia Boga, bo religia jest przecież tylko 

samouświadomieniem sobie niemożności wyt³umaczenia przyczyn ostatecz-
nych, a nie wiedzą o świecie. Bóg jako ten, który jest, musi być podmiotem 
opcji pozytywnej lub negatywnej, podmiotem wiary, a nie wiedzy. „Precz z ca-
³ą historią świata, racjami, dowodami na rzecz prawdy chrześcijañstwa; ist-
nieje tylko jeden dowód – dowód wiary”4. W ten sposób osoba Boga stojąca 
poza zasięgiem spekulacji filozoficznej staje się wyzwaniem dla cz³owieka, 
do którego ten musi się ustosunkować, przy czym Bóg dodatkowo nie zsy-
³a żadnych znaków – wszelkie nadzieje zosta³y przekreślone, więzi zerwane, 
a dwustronna komunikacja niemożliwa. Bóg, który jest pewny, bo istnieje, 
i jednocześnie niepewny, bo nie można tego dowieść, objawia się cz³owieko-
wi tylko w pustce i zagadce5.

„O ile Bóg istnieje – niemożliwością jest dowodzenie Jego istnienia, ale je-
śli jest, to by³oby g³upotą chcieć to udowodnić; w tym bowiem momencie, 
w którym zaczynam tego dowodzić, za³oży³em Jego istnienie”6. Wierzący ca³y 
czas jest stawiany w dialektyce wiary i skazany na ciągle nowe doświadczenie 
Boskiej rzeczywistości, i dlatego wszelkie teoretyczne dowodzenie istnienia 
Boga nie ma żadnego znaczenia. Argument ten ma charakter egzystencjalny. 
Kolejnym może być argument logiczny: początek dowodzenia jest już zwią-
zany z przeświadczeniem, że Bóg istnieje, a kiedy to jest ustalone, to nie ma 
żadnej potrzeby tego udowadniać. Jeśli jednak nie mamy takiego przeświad-
czenia, to dowodzenie jest również niemożliwe – jest ono wtedy zabiegiem 
niepotrzebnym, wtórnym i często powodującym powstanie fa³szywych wy-
obrażeñ co do istoty, a jeszcze bardziej co do natury Boga. W tym drugim 
wypadku pojawia się wątpliwość: po co dowodzić istnienia Boga, w którego 
się już wierzy? 

Dowodem zawierającym w sobie obydwie możliwości jest dowód św. An-
zelma – ma on już jakieś pojęcie Boga, a z drugiej strony, żarliwość wiary 

3 Por. S. Kowalczyk, Drogi ku Bogu, Wroc³aw 1983, s. 293
4 S. Kierkegaard, Dziennik. Wybór, s. 234.
5 Por. K. Pomian, Człowiek pośród rzeczy, s. 109; F. Copleston, Historia filozofii, s. 345; E. Mounier, Wprowadze-

nie do egzystencjalizmów, s. 261; K. Toeplitz, Problem egzystencji i esencji…, s. 43-44.
6 S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne. Chwila, s. 47.
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przesądza o wszystkim i dowód jest tylko formalnością7. Postawę krytyczną 
Kierkegaard zajmuje również wobec dowodów tomistycznych, bo wiedza mo-
że dotyczyć tylko istoty, a nie istnienia, a więc o Bogu, który jest bytem najdo-
skonalszym, idealnym (ale nie w znaczeniu heglowskim!), możemy rozważać 
tylko w perspektywie Jego wieczności, niezmienności, najwyższego stopnia 
idealności. Jego istota jest Jego bytem. Pomimo tego, że jest, nie możemy te-
go powiedzieć, bo to zak³ada³oby możliwość koñca Jego istnienia, a przecież 
Bóg nie podlega żadnym zmianom. Kierkegaard uważa, że można wskazać 
konkretne istnienie, ale nie można go dowodzić – koreluje to z przekona-
niem, że dowód spekulatywno-filozoficzny obcy jest egzystencji, bo dotyczy 
sfery pojęciowej. Tym bardziej Bóg nie jest przedmiotem bezpośredniego do-
świadczenia i nie można Go poznać. Jest więc obecny „pośrednio”, a wtedy 
dowodzenie jest nonsensem. Bóg istnieje, ale tylko na p³aszczyźnie wiary – 
wszelki dowód ją zabija. Kierkegaard nawiązuje tu wyraźnie do Kanta, który 
również uważa³, że istnieje absolutna różnica między skoñczonym rozumem 
cz³owieka a nieskoñczonym Bogiem. Jest On obecny w cz³owieku tylko przez 
interioryzację, bo jest bytem duchowym, a przecież istnienia duchowego nie 
można dowieść z istnienia bytów materialnych8. 

Kierkegaard by³ ca³kowicie przekonany, że nie można rozpoznać w świecie 
śladów Bożego istnienia. Nie ma w skoñczonym świecie takich przes³anek, 
które mog³yby być prawomocnym i niepodważalnym punktem w dowodze-
niu. Tak więc Kierkegaard zakwestionowa³ zarówno dowody aprioryczne, jak 
i aposterioryczne, i w taki oto sposób agnostycyzm Kanta przys³uży³ się cz³o-
wiekowi wierzącemu9. 

W takim razie, jak istnieje Bóg? Jest on tylko w świadomości cz³owieka 
wierzącego, która nie pociąga za sobą określonego rozumienia Boga. Jego 
doświadczenie jest raczej s³abo określonym odczuciem. Ta podmiotowość, 
subiektywność jest przecież centrum wszystkiego. Daje o sobie znać wybór: 
albo wiedza, albo wiara. Istnienie Boga jest tylko możliwością, więc wiara 
ma ca³ego cz³owieka tylko dla siebie i tylko w niej istnieje Bóg10. Zaprezento-
wany przez Kierkegaarda Bóg nie jest Bogiem dowodów i dywagacji, nie jest 
nawet Bogiem Kościo³ów, które go obiektywizują. To Bóg, który jest niezna-
ną odpowiedzią na najwyższe pragnienie rozumienia siebie przez cz³owie-
ka, ale cz³owieka zderzającego się z ograniczonymi możliwościami pojęcia 
tego, co nieznane11.

7 Por. A. Szwed, Kierkegaard a filozoficzne…, s. 50-51, 59; J. A. Prokopski, Kierkegaard – chrześcijaństwo a obiek-
tywne standardy, s. 84.

8 Por. S. Kowalczyk, Drogi ku Bogu, s. 294.
9 Por. ten¿e, Bóg w myśli współczesnej, s. 385.
10 Por. S. Kierkegaard, Dziennik. Wybór, s. 289; K. Toeplitz, Nad Kierkegaardem…, s. XXXIII; J. A. Prokopski, 

Kierkegaard – chrześcijaństwo a obiektywne standardy, s. 83.
11 Por. J. K³oczowski, Bóg czy człowiek…, s. 56; A. Szwed, Kierkegaard a filozoficzne…, s. 54-56.
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3.1.2. Bóg absolutnym paradoksem
Bóg jest dla Kierkegaarda wartością najwyższą i ca³kowicie różną od cz³o-

wieka: charakteryzuje go „nie-myślenie” i „nie-egzystencja”. Żywa jedność wy-
stępująca między takim Bogiem i cz³owiekiem jest źród³em paradoksu, dzięki 
któremu Bóg staje się bytem myślącym i egzystującym. W cz³owieku budzi 
się paradoksalna mi³ość do tego, co nieznane, i to nieznane jest przez filozo-
fa nazwane Bogiem12. Daje On o sobie znać jedynie w sferze ducha, bo prze-
cież jest Duchem. Rozum napotyka coś nieznanego we wnętrzu cz³owieka; 
to, co mia³o być immanentne, sta³o się transcendentne i jedynym kluczem do 
zrozumienia takich treści jest wiara. Te zaś treści to w³aśnie Bóg. Aktywności 
poznawczej cz³owieka nie można ograniczyć tylko do używania racjonalno-
ści – prawdy dotyka się przez paradoks, egzystuje się prawdziwie po zaprze-
czeniu swojemu rozumowi przez akt wiary w absolutny paradoks Boga13.

Absolutna różnica zachodząca między cz³owiekiem a Bogiem domaga 
się jakiegoś pośrednika, aby komunikacja by³a możliwa. Jest nim Chrystus, 
który pomimo bycia tymże pośrednikiem także daje się jednostce tylko su-
biektywnie i dostępny jest w aracjonalnym poznaniu – jest przecież również 
Bogiem. Bóg w Chrystusie wy³ania się z anonimowości, pozwala się poznać 
i rozpoznać, pozostając dalej w lekkim pó³cieniu i zakryty dla rozumu14.

Szczyt paradoksu osoby Chrystusa ujawnia się najpe³niej już w czasie je-
go Wcielenia, w zmianie postaci Boga na postać s³ugi15. Ta prawda chrześci-
jañska, przecież obiektywna, jest zadziwiająco związana z prawdą jednostki 
i subiektywnością. Dziwnym jest również to, że bez zaakceptowania tej praw-
dy obiektywnej nie osiągnie się prawdziwej egzystencji. Dokonać się to może 
tylko na wzór Wcielenia: wieczne staje się w czasie, ale nie w historii rzeczywi-
stej, bo wiecznie i subiektywnie we w³asnych przeżyciach, tak samo i przyjęcie 
obiektywności – zatajenie jej przed innymi, przekszta³cenie jej w subiektyw-
ność16. To jest prawdziwa religijność – przyjęcie paradoksu wiary, z których 
największym jest wejście Boga w czas. Odpowiada to również wewnętrznej 
konstrukcji cz³owieka jako syntezy skoñczoności i nieskoñczoności trwają-
cych w nieustannym napięciu i zmuszających do absolutnych wyborów.

Chrystus wiecznie sta³ się w czasie i jest On paradoksem, który manifestuje 
prawdziwość subiektywności który potwierdza, że wieczna prawda ma swoje 
miejsce w konkretnym jednostkowym bycie. Oprócz tego Chrystus jest jedy-
ną jednostką, w której taka synteza zosta³a dokonana ca³kowicie bez rozdar-

12 Por. S. Kierkegaard, Dziennik. Wybór, s. 46-47; T. P³użañski, Kierkegaard contra Hegel, s. 66.
13 Por. S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie, s. 48; J. Iwaszkiewicz, Od tłumacza, s. 19: K. Toeplitz, Problem egzystencji 

i esencji, s. 49.
14 Por. S. Kierkegaard, Dziennik. Wybór, s. 397; J. A. Prokopski, Kierkegaard – chrześcijaństwo a obiektywne stan-

dardy, s. 82; E. Kasperski, Poznanie i sztuka egzystowania, s. 119.
15 Por. S. Kierkegaard, Dziennik. Wybór, s. 332.
16 Por. X. Tilliette, Chrystus filozofów, s. 198; S. Lubañska, Wolność w koncepcji wiary…, s. 743; K. Toeplitz, Prob-

lem egzystencji i esencji…, s. 51.
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cia. W Nim zosta³a przezwyciężona ironia – zakrycie jednej ze stron syntezy, 
jej niepe³ność. Paradoksalność ironii zosta³a przezwyciężona przez paradoks 
religijny, tak samo jak najwyższym etapem życia cz³owieka jest stadium reli-
gijne. Daje się to wszystko oczywiście w „chwili” – momencie uczasowienia 
tego, co wieczne. Chrystus jest wręcz uosobieniem tej jednej z kategorii dia-
lektyki jakościowej17.

Rozpatrując osobę Chrystusa w perspektywie ludzkiej, empirycznie, moż-
na powiedzieć, że jest On cz³owiekiem, i wszyscy się z tym zgodzą, ale gdy 
powiemy, że jest Bogiem, to będzie to już wymaga³o wiary jednostki. Przed-
miot wiary, jej treść, jest obecny jedynie w sferze wiary, a nie w p³aszczyźnie 
faktycznego bytu (tam chodzi tylko o istnienie lub nie). Bóg istnieje tylko 
w wierze cz³owieka, w ustosunkowaniu się do siebie samego w teraźniejszo-
ści. Jest wiec możliwością i Jego istnienie nie jest możliwe do udowodnienia; 
jest to paradoks i jednocześnie coś niepoznawalnego dla rozumu. Ta umowa 
między cz³owiekiem a Bogiem prowadzi do dialogu ca³kowicie subiektywne-
go, wewnętrznego. „Nieuogólniony” Bóg dostępny jest cz³owiekowi jedynie 
na p³aszczyźnie religii, ale niezinstytucjonalizowanej, lecz takiej, która wpro-
wadza w centrum ludzkiego istnienia, wprowadza do wieczności i nie daje 
³atwych rozwiązañ – wymagania te spe³nia tylko prawdziwe chrześcijañstwo. 
Konflikt między wyborem Boga i wyborem świata trwa wiecznie i ustosunko-
wanie się jednostki do tego konfliktu realizowane jest w³aśnie w wierze18.

3.2. Wiara jednostki rezultatem indywidualnej decyzji

W Bojaźni i drżeniu Kierkegaard opisuje historię jednego z biblijnych pa-
triarchów, Abrahama, który zosta³ postawiony przez Boga w sytuacji wyboru 
– wype³nić Jego polecenie i zabić Izaaka, który zosta³ mu przez Niego obie-
cany i podarowany, czy też ocalić d³ugo oczekiwanego potomka, ale tym sa-
mym przestać wierzy ć Bogu. Abrahamowi jawi się Bóg, który przeczy swoim 
obietnicom, który jest paradoksem. Jak pisze sam filozof, „Abraham dzia³a 
si³ą absurdu, podążając na górę Moria”19 i ustosunkowując się do paradok-
su, którym jest Absolut.

3.2.1. Jednostka wobec absolutnego paradoksu
Wed³ug Kierkegaarda, każda jednostka, która chce wierzyć, musi stanąć 

wobec paradoksu. „Myśliciel, który jest wolny od paradoksu, jest podobny 
do kochającego [cz³owieka] pozbawionego namiętności”20. Wcielenie Chry-

17 Por. T. P³użañski, Kierkegaard contra Hegel, s. 56; E. Paci, Fenomenologia doświadczenia…, s. 440.
18 Por. K. Toeplitz, Problem egzystencji i esencji…, s. 48-51; M. Siemek, Czytając Kierkegaarda, s. 7; W. S., O Kierke-

gaardzie, s. 39; S. Kowalczyk, Bóg w myśli współczesnej, s. 391.
19 S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie, s. 69.
20 Tenże, Okruchy filozoficzne. Chwila, s. 44.
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stusa i niemożliwe do udowodnienia istnienie Boga są dla rozumu niewyt³u-
maczalne, ale dla jednostki będzie to absolutną prawdą, bo będzie wynika³o 
z wolnego wyboru. Ustosunkowanie się do spraw ludzkich, którym jest ro-
zumienie, nie jest rezultatem wolnego dzia³ania, jest po prostu przyjęciem 
czegoś, co jest oczywiste dla wszystkich, natomiast wiara jednostki jako usto-
sunkowanie się do spraw Boskich jest indywidualnym wejściem w prawdziwą 
egzystencję i ustosunkowaniem się do tego, co wieczne21.

 Patrząc od strony przeżywanego doświadczenia, akt ten nie jest aktem 
kognitywnym, ale egzystencjalnym – ustosunkowaniem się do tego, czego 
się nie da zredukować, roz³ożyć na czynniki pierwsze. Dlatego też wiara nie 
pojmuje paradoksu Absolutu, ale go przeżywa; jedynym możliwym sposo-
bem opowiedzenia się wobec Boga jest wybór, i to tylko wybór danej jednost-
ki, a nie t³umu22.

Kierkegaard, nawiązując do tradycji filozofii chrześcijañskiej, nie chce t³u-
maczyć chrześcijañstwa i miejsca, które w nim przypada jednostce postawio-
nej wobec Boga. Nie jest to też wiara przeciwko rozumowi, ale wiara obok, 
ponad rozumem, bo nie chce on ca³kowicie rezygnować z niego, ale domaga 
się subiektywnego przyjęcia tego, co obiektywnie wydaje się niemożliwe. Skok, 
który dokonuje się w chwili uwierzenia, opiera się na uznaniu ograniczono-
ści rozumu – nie jest to irracjonalizm, ale – jak już zosta³o powiedziane – ara-
cjonalizm. Rozum s³uży jednostce do zbliżenia się do momentu, w którym 
będzie konieczne opowiedzenie się za Bogiem, skok w paradoksalną wiarę23. 
Ca³kowite odrzucenie rozumu nie jest możliwe z jeszcze jednego powodu – 
komunikacja między jednostką a Bogiem jest możliwa, jeśli występują jako 
osoby, a cz³owiek bez rozumu nie jest sobą w pe³ni. „Bóg i cz³owiek to dwie 
jakości, miedzy którymi istnieje nieskoñczona różnica jakościowa”24. Ta róż-
nica wynika oczywiście z tego, że nie można orzec czegokolwiek pozytywnie 
o Bogu, ale występuje On tu jako pewna jakość i Jego więź z jednostką doma-
ga się cz³owieka jako pe³nej jakości, bez żadnych umniejszeñ.

Jednostka, która chce prawdziwie egzystować i dokonywać wyboru, jest 
osamotniona i oddalona od ogó³u, który chce się pos³ugiwać w komunika-
cji z Bogiem rozumem. Jednostkowy cz³owiek pragnie tego mimo poczucia 
wyobcowania, bo to jest prawdą jego życia, egzystencji. „Cz³owiek ducha mo-
że być nosicielem podwojenia, może on swoim rozumem pojąć, że coś jest 
sprzeczne z rozumem, a potem [mimo to] jeszcze tego chcieć. [...] Cz³owiek 
ducha wytrzymuje izolację”25. Ustosunkowanie się jednostki do absolutnego 

21 Por. ten¿e, Choroba na śmierć, s. 90; J. A. Prokopski, Kilka uwag…, s. 51-52.
22 Por. K. Toeplitz, Nad Kierkegaardem…, s. XLI.
23 Por. S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie, s. 60; S. Kowalczyk, Bóg w myśli współczesnej, s. 382; J. A. K³oczowski, Bóg 

czy człowiek…, s. 56; H. Malewska, Sø ren Kierkegaard, „Znak” 1 (1946), s. 111; W. Gromczyñski, Czy Kierke-
gaard jest irracjonalistą?, s. 161-162; J. A. Prokopski, Kilka uwag o…, s. 54.

24 S. Kierkegaard, Choroba na śmierć, s. 118.
25 Tamże, s. 239-240.
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paradoksu i wybór tego, co dla innych nie ma sensu, nie jest podporządko-
waniem się czemuś nieznanemu, ale wyzwoleniem się spod w³adzy ogólnoś-
ci i racjonalnego skrępowania wolności – w pe³ni ukazuje się tu nadrzędność 
indywiduum w stosunku do ogólności. Zbawienie mieści się jedynie w wie-
rze jednostki26.

3.2.2. Chrześcijaństwo a jednostka
Wiara t³umu nie jest dla Kierkegaarda prawdziwą wiarą, bo opiera się na 

rozumie, a nie egzystencjalnym przeżyciu. „Za³ożenie systemu, że wiara jest 
mu dana, rozp³ywa się bowiem w zarozumia³ym stwierdzeniu systemu, iż wie, 
czym jest wiara”27. Filozof nie rozumie systemu, nawet jeśli takowy istnieje. 
Ogólnie pojęty obowiązek jest wyznaczany przez Kośció³ i pañstwo, które 
są wytworami systemu. Niewiele różnią się one od siebie i Kośció³, jak każ-
da zinstytucjonalizowana forma religii, sprzeciwia się prawdziwemu chrześ-
cijañstwu jednostki i wierzy w jej autentyczny wybór. Przed wierzącym staje 
alternatywa – albo wybierze niezapośredniczony i niezmediatyzowany sto-
sunek do Boga, albo wspierany przez system, w tym wypadku przez Kośció³, 
wybierze brak wiary, zafa³szowaną egzystencję. Walka z takim porządkiem 
rzeczy wręcz konstytuuje osobowość wierzącego – jednostka ciągle wybierają-
ca Absolut jest jedyną prawdziwie egzystującą jednostką. Taka jest też jedyna 
pożyteczna rola Kościo³a – cz³owiek ma się do niego negatywnie ustosunko-
wać i w polemicznym wywodzie wskazać na syntezę wieczności i czasowości, 
jaką sam jest, oraz konieczność wyboru tego, co nieskoñczone. Jeśli jednak 
ugnie się pod presją spo³eczeñstwa, Kościo³a i zastąpi w sobie porządek egzy-
stencjalny porządkiem zreifikowanym, to jednocześnie wyda wyrok na swoje 
chrześcijañstwo i samego siebie28.

Wolna decyzja jednostki i przeciwstawienie się ludziom prowadzi w kon-
sekwencji do cierpienia za swoją wiarę – jest to oznaka nowotestamentowego 
chrześcijañstwa i mi³ości Boga. Tylko jednostka egzystująca etycznie i reli-
gijnie ma szansę dotrzeć do ca³ej g³ębi chrześcijañstwa – dla estety stanowi 
ono, przez swoją paradoksalność, nieprzezwyciężalną przeszkodę. Chrześ-
cijañstwo chce oczywiście przekszta³cić wszystkich ludzi w autentycznych 
świadków Chrystusa i Jego „świętej historii”, ale pomimo powszechnego jej 
g³oszenia nie wp³ywa ona wcale na egzystencjalną przemianę jednostek. Po-
wodem jest, po pierwsze, zafa³szowanie nauki przez samych g³oszących, to 
jest Kośció³, a po drugie, brak odwagi jednostek, aby sprzeciwić się t³umowi 
i subiektywnie wybrać to, co jest niezrozumia³e, pozaracjonalne29.

26 Por. T. P³użañski, Kierkegaard contra Hegel, s. 62; J. Danielou, Życie umysłowe we Francji, „Znak” 1 (1946), 
s. 99.

27 S. Kierkegaard, Wstęp do nienaukowego kończącego dopisku, s. 90.
28 Por. K. Toeplitz, Kierkegaard jako krytyk Kościoła, s. 82; K. Toeplitz, Nad Kierkegaardem…, s. LXIII.
29 Por. S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne. Chwila, s. 313; A. Szwed, Kierkegaard a próba przezwyciężenia…, 

s. 172.
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Tak jak Bóg sta³ się cz³owiekiem w chwili, tak i jednostka dokonuje swego 
wyboru na mocy wolnej decyzji w konkretnym ludzkim czasie, ale komuniku-
jąc się z wiecznością. Jednostka nie opiera się na żadnych dowodach i przez 
to każdy ma szansę być równym wobec Boga – żyjącym w XIX wieku jest tak 
samo trudno uwierzyć jak aposto³om i każdy wierzy nie poprzednikom, ale 
Bogu – czyli ma taką samą możliwość ustosunkowania się do Absolutu30.

„W tym, co religijne, jednostki sta³y się wolne”31. Tylko prawdziwe chrześci-
jañstwo przedstawione jako paradoks i wymagające wewnętrzności wiary jest 
jedyną p³aszczyzną realizacji wolności jednostki. Można je zanegować przez 
zdogmatyzowaną doktrynę i usi³ować zracjonalizować, i pozbawić wszelkiej 
niepewności, bojaźni i drżenia, tak widocznych u Abrahama, ale wtedy nie 
staje się ono świadectwem ludzkiej egzystencji. T³um jest tylko obserwatorem 
Jezusa, porzuca prawdę. Bycie świadkiem Chrystusa to z³ączenie się z prawdą, 
a nie tylko poznanie jej, jak chcia³ tego Hegel i ca³a jego filozofia.

3.2.3. Wybór paradoksu i prawdziwego chrześcijaństwa
Chrześcijanin, za jakiego uważa się duñski myśliciel, nie dowodzi istnie-

nia Boga, lecz przez wybór stawia się wobec Chrystusa32. Wybierając Chry-
stusa, jednostka musi, tak jak to już zosta³o podkreślone, stanąć w opozycji 
do w³asnego gatunku, bo jest powo³ana do tego, by stać się jedynym. Sama 
się wyizolowuje i jednocześnie skazuje na samotność – to wszystko po to, by 
tym intensywniej, bardziej namiętnie związać się z Absolutem i dopiero ewen-
tualnie poprzez niego z innymi bytami osobowymi i rzeczami. Prawdziwa 
komunikacja między jednostkami wybierającymi Boga możliwa jest dopie-
ro w milczeniu33. W ustosunkowaniu się do ogólności, do w³asnego gatun-
ku i do Boga należy podkreślić pierwszeñstwo pozytywnego wyboru Boga, 
a nie negację ogólności. Wybór nie może się dokonać przez proste odrzuce-
nie ogólności, nie dokonuje się on automatycznie, bo przecież jednostka mu-
si wybrać świadomie, w sposób wolny i jednocześnie ryzykowny34.

Cz³owiek, który w drodze do Boga pok³ada nadzieję jedynie w negacji 
ogólności, „igra z życiem, ale nie przeżywa nigdy momentu, kiedy postawi³ 
wszystko na jedną kartę, nie przychodzi mu nigdy do g³owy, jaka konsekwen-
cja nieskoñczona w nim się mieści”35. To Bóg, który wzbudza do życia kolejne 
jednostki, wymaga, aby Go wybra³y, a nie pragnę³y się po prostu utożsamić 
z Jego osobą przez tak naprawdę tylko pozorne odrzucenie systemu. W prze-
ciwnym razie pozornemu uczniowi Chrystusa wydaje się, że najważniejsza 

30 Por. K. Toeplitz, Nad Kierkegaardem…, s. LV; tenże, Problem egzystencji i esencji…, s. 36-37.
31 S. Kierkegaard, Albo – albo, t. II, s. 78.
32 Por. S. Kowalczyk, Drogi ku Bogu, s. 293; S. Kowalczyk, Człowiek w myśli współczesnej, s. 296.
33 Por. S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie, s. 96.
34 Por. tamże, s. 80; K. Pomian, Człowiek pośród rzeczy, s. 213; E. Mounier, Wprowadzenie do egzystencjalizmów, 

s. 271.
35 S. Kierkegaard, Choroba na śmierć, s. 101.
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jest tylko jego w³asna prawda, i w dalszym ciągu opiera się na tym, co histo-
ryczne. Bóg uświadamia mu jego b³ąd, stawia mu warunki niezbędne do dal-
szego rozwoju i egzystencji – stawia go przed paradoksem i wyborem36.

W razie braku wyboru Boga jednostka wraca do życia w stadium estetycz-
nym, życia pe³nego przyjemności, ale powierzchownego i oddanego z³udze-
niom, zaś życie g³ębokie, w lęku i niepewności, pozostaje poza jej zasięgiem. 
Niepewność i lęk w stadium religijnym mają źród³o w poczuciu nicości nę-
dzy, prowadzą również do rozpaczy, która jest konieczna w życiu cz³owieka 
autentycznie wybierającego. Przepaść rozciągająca się między Bogiem a jed-
nostką ludzką pokazuje jej grzeszność wobec dobroci i wszechmocy Boga. 
Dopiero gdy cz³owiek uświadomi sobie swój grzech, czyli swoje oddzielenie 
od Boga, może zacząć próbować się do Niego przybliżać. Poczucie winy i prze-
świadczenie cz³owieka o jego grzesznej naturze można przezwyciężyć jedynie 
przez wiarę, która jest pomostem między Bogiem a cz³owiekiem. W tej samej 
chwili, gdy cz³owiek pe³en „bojaźni i drżenia” zaczyna się zbliżać do Boga, 
uświadamia sobie, że jest grzeszny i oddalony od Niego. Tak więc jednostka 
wobec Absolutu trwa w jakby dialektycznym napięciu, które nie pozwala jej 
na samozadowolenie i zmusza do kolejnych samodzielnych wyborów. Wy-
bór jednostki dokonuje się dzięki rozpaczy i do niej prowadzi, i to jest, para-
doksalnie, celem życia cz³owieka, to jest ta „choroba na śmierć”, która jest 
na sta³e obecna w życiu każdej autentycznie egzystującej jednostki37. Takiego 
losu jednostki chce Absolut, który ją stworzy³ i do siebie przyciąga. Można 
więc również powiedzieć, że wybór jednostki i jej wiara rodzą się z paradok-
su i do niego prowadzącą38.

Konieczność ciąg³ego wybierania sprawia, że akt wiary nie jest jednora-
zowy i trzeba go stale ponawiać. Jest on skokiem od tego, co skoñczone i ro-
zumne, do tego, co nieskoñczone i paradoksalne; zaangażowaniem się w to, 
co niepewne, i ta niepewność, czy się już wybra³o i czy się dobrze wybra³o, 
zmusza jednostkę do ponownego wybrania tego, co nieuchwytne. Każdy ta-
ki wybór dokonuje się w pewnej określonej chwili, która jest rozstrzygająca 
w życiu jednostki, i choć jest krótka, to jednak przepe³niona wiecznością. 
Tak jak Chrystus wcieli³ się momencie nazwanym pe³nią czasu, tak jednost-
ka wybiera to, co wieczne, za każdym razem w chwili dla niej najważniejszej, 
najbardziej odpowiedniej39. Dzieje się to na przyk³ad w chwili modlitwy, gdy 
cz³owiek otwiera zasklepioną w sobie wolność i przez wolny wybór docho-
dzi do wiary.

36 Por. L. Bouyer, Ojciec niewidzialny…, s. 446-447; K. Toeplitz, Problem egzystencji i esencji..., s. 35.
37 Por. S. Kierkegaard, Choroba na śmierć, s. 27; J. Kossak, W kręgu chrześcijańskiego egzystencjalizmu, s. 74; W. S.,  

O Kierkegaardzie, s. 39-40; R. Garaudy, Perspektywy człowieka…, s. 61.
38 Por. S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne. Chwila, s. 34; K. Toeplitz, Irracjonalizm przeciw racjonalizmowi, s. 87, 

92; S. Lubañska, Wolność w koncepcji…, s. 737; E. Mounier, Wprowadzenie do egzystencjalizmów, s. 237.
39 Por. S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne. Chwila, s. 20; F. Copleston, Historia filozofii, s. 345.
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Jest to tym bardziej paradoksalne, że Bóg, którego jednostka wybra³a, nie 
jest tak naprawdę fizycznie oddalony, ale jest immanentnie w niej obecny, 
w jej psychice, w jej duszy. Nie jest to panteizm czy jakaś forma monizmu, 
ale chodzi tu o to, że Bóg jest w zasięgu ręki i możliwy do wybrania, a od-
dalony jedynie w sensie poznawczym. Jest On centralną wartością odkry-
waną tak naprawdę w sobie. To w³aśnie opisuje egzystencjalna majeutyka 
– ujawnienie w sobie tych treści, które są przeżywane i między którymi nale-
ży wybrać. Tak wybrany Bóg jest jednak tylko wytworem myślenia ludzkiego, 
przejawem subiektywności. Przedstawienie Boga jako kategorii wytworzonej 
przez przedmiot i jednocześnie przez niego wybieranej jest kolejnym para-
doksem Kierkegaarda i uwidacznia, że jednostka tak naprawdę jest dla nie-
go najwa¿niejsza40.

3.3. Powtórne narodziny cz³owieka wierzącego

„Jeżeli uczeñ tkwi³ w nieprawdzie i teraz wraz z warunkiem przyjmuje 
prawdę, to dokonuje się w nim zmiana podobna do przejścia z niebytu do 
bytu. To powtórne narodziny. [...] W chwili cz³owiek uświadamia sobie swoje 
ponowne narodziny”41. Cz³owiek, który wybra³ Boga, nie jest już tym samym 
cz³owiekiem co poprzednio, prawdziwa egzystencja zosta³a mu uświado-
miona, wybra³ ją i w zasadniczy sposób różni się od ludzi żyjących na niż-
szych stadiach. Wierząca jednostka uwspó³cześni³a się z Chrystusem i od 
Niego otrzyma³a niezbędne do wiary przes³anki. Dla niej w chwili czas zo-
staje przekszta³cony w czas subiektywny i jest nowym czasem, czasem wiary. 
Jest to trwanie w jakiejś równowadze, której istotą jest przepe³niona chwilą 
subiektywność. Najważniejsze jest tu trwanie w tym nieustannym przecho-
dzeniu od niewiary do wiary, trwanie w nowym wymiarze czasu, który jest 
niedostrzegalny dla innych42.

Nowo narodzona dla egzystencji jednostka zosta³a zrodzona w akcie wiary, 
która jest negacją dogmatu, czyli objawieniem jej wolności, i zapewne oczeki-
wa³a ona, że Bóg pozwoli jej w ³atwiejszy sposób ustosunkować się do świata, 
ale tak się nie sta³o. Ludzka natura jest ca³kowicie niepodobna do Boskiej i eg-
zystencjalna komunikacja nie polega na zwyk³ym podjęciu rozmowy z Bo-
giem. Ta rozmowa nigdy nie przyniesie ostatecznego rozwiązania i będzie 
prowadzi³a do ciąg³ego rodzenia się jednostki na nowo. Zgorszony ludzki 
rozum tym samym wpada w b³ędne ko³o, paradoks mi³ości.

Powtórnym narodzinom sprzeciwiają się wszystkie naturalne si³y drze-
miące w jednostce. Egzystencjalne znaczenie etyki rodzące się z przeżycia re-

40 Por. K. Toeplitz, Nad Kierkegaardem…, s. XXXVIII; K. Toeplitz, Problem egzystencji i esencji…, s. 46.
41 S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne. Chwila, s. 21-23.
42 Por. K. Toeplitz, Dialektyka jakościowa…, s. 77-78.
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ligijnego paradoksu wyrywa jednostkę z ogólności i zabezpieczeñ si³ą swego 
wstrząsu. Jest to bardzo trudne, bo trzeba zmusić do skoku wszystkie uśpione 
w sobie si³y: rozum, wolę i dotychczas pojmowaną wiedzę, aby postawić się 
w absolutnym stosunku z Absolutem. To jednostkę boli i wprowadza w jej 
życie zamęt, którego już nic nie może uspokoić. Pog³ębia go, przeżywane ja-
ko przeciwieñstwo wiary, zgorszenie rozumu – przeżywany paradoks jest dla 
rozumu i dla innych absurdem, czystym nonsensem. Narodziny te są, po-
mimo rozdarcia i bólu, przeżyciem paradoksu i wiary w to, że ten oto pa-
radoks wiary jest naprawdę paradoksem, a nie nonsensem. To wszystko jest 
konsekwencją odrzucenia racjonalizacji egzystencji jednostki i postawienia 
jej poza rozumem43.

3.3.1. Grzech i rozpacz niezbędnymi elementami powtórnych 
  narodzin jednostki
Dla Kierkegaarda grzech nie jest czymś fakultatywnym w życiu cz³owie-

ka, wręcz odwrotnie, jest niezbędny. „Dopiero przez grzech możemy osiąg-
nąć zbawienie”44. Grzech to uświadomienie sobie, że jest się ustanowionym 
przez Boga i że jest się ca³kowicie od Niego różnym. W zasadzie jakakolwiek 
sytuacja, w jakiej znajduje się jednostka wobec Absolutu, jest dla niej sytua-
cją grzechu. „Grzechem jest: rozpaczliwie nie chcieć być sobą w obliczu Boga 
albo rozpaczliwie chcieć być sobą w obliczu Boga”45. Wcielenie w ¿ycie zasad 
prawdziwego chrześcijañstwa zak³ada wysi³ek wewnętrznej przemiany, a tego 
nie ma bez uprzedniej świadomości grzechu, czyli swojej ma³ości wobec Bo-
ga. Cz³owiek pragnący powtórnych narodzin musi ws³uchać się w subiektyw-
nie przeżywane przez siebie treści – w swoją osobowość, psychikę, i przeżyć 
w³asną winę, grzech – nie pojmując nigdy w swoim wnętrzu obecności Bo-
ga46. Grzech jest wydarzeniem pierwotnym, żadne nauki nie mogą go pojąć 
i wyjaśnić. Nie może tego też zrobić spekulatywna filozofia heglowska, któ-
ra grzech jednoczy³a w wyższej syntezie47. Nawiązany z Absolutem związek, 
którego jednostka nie może do koñca spe³nić, powoduje, że cz³owiek zaczy-
na dzia³ać na w³asną zgubę, to jest musi zaprzeczyć w³asnemu rozumowi. Ab-
solutny paradoks absolutnej różnicy (to jest grzechu) w absolutnej różności 
(to jest w cz³owieczeñstwie) jest wyzwaniem dla rozumu, który tego nie mo-
że pojąć, musi ustąpić, usunąć się w cieñ. Ta świadomość absolutnej różno-
ści Boga od cz³owieka jest gwarancją, że cz³owiek zanadto się do Niego nie 
zbliży i wybieranie prawdziwej egzystencji nigdy nie ustanie. Pojęcie grze-

43 Por. S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne. Chwila, s. 74; E. Mounier, Wprowadzenie do egzystencjalizmów, s. 279; 
K. Toeplitz, Nad Kierkegaardem…, s. XLI-XLII; K. Toeplitz, Irracjonalizm przeciw racjonalizmowi, s. 87.

44 S. Kierkegaard, Albo – albo, t. I, s. 21.
45 Tenże, Choroba na śmierć, s. 77
46 Por. S. Lubañska, Wolność w koncepcji…, s. 741-742; A. Szwed, Jak czytać Kierkegaarda, s. 4; A. Szwed, Kierke-

gaard a próba przezwyciężenia…, s. 177.
47 Por. S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne. Chwila, s. 56-57; B. Mondin, Teologowie wyzwolenia, s. 19.
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chu s³uży zarówno Bogu, jak i cz³owiekowi. Chrystus, stając się w czasie, sta³ 
się grzechem, to jest w nim uosobi³a się absolutna różnica, a jednostka idą-
ca za tak pojętym Chrystusem wie jednocześnie, że droga ta nigdy się nie za-
koñczy, i w tym bardziej paradoksalnie odnajduje swój cel48. Rodząca się na 
nowo jednostka nie może „spocząć na laurach”, ale musi stale podejmować 
wysi³ek ponownych narodzin49.

Kolejnym pojęciem, ca³kowicie przeciwnym wierze, a jednak niezbędnym 
dla rozwoju jednostki, jest rozpacz. Jej przeżywanie wyp³ywa z faktu, że cz³o-
wiek jest syntezą wolności i konieczności. W celu zrozumienia siebie jako tej 
syntezy jednostka odnosi się do Boga, ale – jak to zosta³o już powiedziane – 
nie jest to ³atwe ani konsekwentne, więc rodzą się lęk i rozpacz. Lęk, podobnie 
jak przy grzechu, jest tutaj cechą ducha, który jest zamknięty w skoñczoności 
i boi się w³asnej nieskoñczoności, jest cechą otwarcia się na Boga, przyjęcia 
rozdarcia i niepewności. Lęk ten jest obecny w życiu jednostki, która otwie-
ra się na Boga, ale jednocześnie musi pozostawać w skoñczoności i jej egzy-
stencja podobna jest do ptaka zamkniętego w klatce50.

„Największą możliwą nędzą cz³owieka, większą jeszcze od grzechu, jest 
zgorszenie w Chrystusie i trwanie w zgorszeniu. [...] Chrystus może mi³ością 
wtrącić cz³owieka w taką nędzę, jakiej nie może on zaznać żadną inną dro-
gą. O niezg³ębiona sprzeczności w mi³ości!”51 Ustosunkowanie się jednostki 
do Absolutu nieodwo³alnie rodzi w jej życiu rozpacz. Wiara ³ącząca grzeszne 
cz³owieczeñstwo i Boską transcendencję, które są z natury sobie przeciwne, 
jest czymś gorszącym i jest przeżywana w lęku – to w³aśnie jest rozpaczą. Nie 
może ona być przezwyciężona przez syntezę, bo nie ma tu ani rozumu, ani 
nie może być poddana poznaniu przez ogó³. Rozpacz jest cierpieniem cz³o-
wieka, który prowadzi z Bogiem spór o szczerość Jego wymagañ względem 
jednostki, a Bóg ich nie chce znieść, oraz niepewnością cz³owieka, którego 
rozum zosta³ postawiony wobec konieczności uznania Chrystusa – najwięk-
szego paradoksu. Duchowa namiętność jednostki podążającej drogą rozwo-
ju, który nie ma koñca, prowadzi do rozpaczy i ona staje się w tym momencie 
na sta³e z³ączona z życiem chrześcijanina i niezbędna dla jego sta³ego rodze-
nia się dla wieczności52.

Rozpacz może się rodzić również z pojmowania Boga jako szpiega, osoby, 
która przysz³a „incognito”, w postaci s³ugi, aby zakpić sobie z ludzi. Paradoks, 
który broni tajemnicy Boskiego postępowania, jest dla rozumu niepojęty 
i w jego świetle Bóg może się jawić jednocześnie jako okrutnik i jako mi³ość 

48 Por. S. Kierkegaard, Choroba na śmierć, s. 118; K. Toeplitz, Nad Kierkegaardem…, s. XLI; X. Tilliette, Chrystus 
filozofów, s. 189.

49 Por. S. Kierkegaard, Choroba na śmierć, s. 73, 79; A. Szwed, O metodzie filozofii…, s. 41; K. Toeplitz, Irracjona-
lizm przeciw racjonalizmowi, s. 85.

50 Por. S. Kierkegaard, Choroba na śmierć, s. 48; S. Kowalczyk, Człowiek w myśli współczesnej, s. 287-288; H. U. 
von Balthasar, Chrześcijanin i lęk, s. 5-6.

51 S. Kierkegaard, Choroba na śmierć, s. 119.
52 Por. R. Garaudy, Perspektywy człowieka…, s. 128; A. Szwed, Przedmowa, s. 30.
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– to rozdziera jednostkę i wyrywa ją ku wieczności. Rozpacz ma w swojej dia-
lektyce coś z wieczności53. Chrześcijañska nauka zawiera w sobie zgorszenie 
i rozpacz – jest to jej kluczowy moment. Nic jednostce nie gwarantuje, że jej 
wierze odpowiada jakaś rzeczywistość. Nic nie jest w stanie ukoić jej rozpa-
czy, ale też, co jest dla niej zbawienne, nic nie jest w stanie jej od tego odwieść. 
Pragnienie jaźni, by stać się sobą, to znaczy ustosunkować się do stosunku 
wieczności i czasowości, jakim jest cz³owiek, określa ją i podkreśla jej wolę 
bycia wobec Boga. Rozpacz pozaracjonalna nadaje sens ludzkiej egzysten-
cji i jest momentem, w którym cz³owiek rodzi się na nowo. Chrystus – Wcie-
lony Bóg – przeży³ chwile swojego opuszczenia, swojej rozpaczy, i tak samo 
dla cz³owieka są one inicjacją wewnętrznego oczyszczenia, odrodzenia, a co 
więcej, stają się jego konstytutywną zasadą54.

Dzięki chrześcijañstwu jednostka samookreśla się pozytywnie. Przecho-
dzi przez etapy rozwoju, aby osiągnąć pe³ne osobowe ustosunkowanie się do 
Boga, to jest odnalezienie ducha i autentyczne życie. Tylko tym sposobem wy-
biera siebie i Boga absolutnie. Nic nie jest tak ważne dla cz³owieka jak w³aś-
ciwy stosunek do Boga i powtórne narodziny. Dopiero na linii „ja – Bóg” 
pojawia się możliwość urzeczywistnienia swej ludzkiej prawdziwości55. Eg-
zystować to znaczy być wobec Boga rozumianego nie jako ogólność, ale jako 
absolutna myśl, absolutne Ty. Najwyższe samourzeczywistnienie się jednost-
ki to nieustanne wewnętrzne poszukiwanie subiektywności oraz znajomość 
grzechu i rozpaczy, bo egzystencja jest równocześnie porozumieniem i kon-
fliktem, jednością i zerwaniem oraz wejściem w siebie i wyjściem poza siebie. 
Taka jednostka nie musi być nikomu zobowiązana za powtórne narodziny: 
zawdzięcza to jedynie sobie i Bogu, choć jednostce często może się wydawać, 
¿e za rezultat ostateczny odpowiada jedynie Bóg56.

Taka jednostka funkcjonuje dalej w spo³eczeñstwie i choć inni mogą się 
tego nie domyślać, egzystuje naprawdę tylko na p³aszczyźnie wiary. Jej zada-
niem jest subiektywne przekazywanie wiary, tak by inni, subiektywnie ją przy-
jąwszy, doszli swoją drogą do absolutnego paradoksu i jego wyboru. Wiara 
cz³owieka wyrasta z przerwania życia bezosobowego, opartego na prawach 
rządzących gatunkiem, zbiorowością i na rzeczowym istnieniu, ale nie za-
mierza spo³eczeñstwa niszczyć. Nie to jest jej celem, a poza tym wymaga³o-
by to obiektywizacji, ujawnienia się osobom niezaangażowanym w jedyny, 
niepowtarzalny kontakt z Bogiem.

53 Por. S. Kierkegaard, Choroba na śmierć, s. 25; X. Tilliette, Chrystus filozofów, s. 199.
54 Por. S. Kierkegaard, Choroba na śmierć, s. 16; S. Kowalczyk, Bóg w myśli współczesnej, s. 87; S. Kowalczyk, Dro-

gi ku Bogu, s. 85.
55 Por. S. Kierkegaard, Albo – albo, t. II, s. 29; W. Gromczyñski, Wprowadzenie do „filozofii”…, s. 132; A. Ro-

galski, Sören Kierkegaard, s. 20.
56 Por. T. P³użañski, Kierkegaard contra Hegel, s. 66; F. Copleston, Historia filozofii, s. 342; K. Toeplitz, Problem 

egzystencji i esencji…, s. 33, 37.
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Ustanowienie w wierze swojego stosunku do Boga i jego realizacja, po-
mimo piętrzących się trudności, to utrwalenie siebie jako ducha. Stosunek 
do transcendentnego Absolutu wyraża się w stosunku do Chrystusa, który 
swoją osobę z³ączy³ z tym, co immanentne. Podobnie i cz³owiek – odrodzony 
duch żyje, egzystuje w konkretnej rzeczywistości. Jeśli jednak postawi tylko 
na siebie, to ta rzeczywistość go wciągnie i skaże na nicość, niebyt. Nie na-
wiąże wtedy stosunku z sobą samym, z Bogiem i tylko pozornie z innymi. 
Brak organizacji w³asnego życia wokó³ przeżywanej wiary to skazanie siebie 
na śmierć, uniemożliwienie powtórnych narodzin57.

3.3.2. życie mi³ością
Cóż zatem innego spaja doczesność z wiecznością, jak nie mi³ość, która 

przede wszystkim i w³aściwie dlatego, kiedy wszystko przeminę³o, istnieje 
i trwa? Ona dodaje odwagi, która ratuje wartość jednostki jako osobowości. 
Cz³owiek, choćby nie wiadomo jak by³ względem siebie uczciwy, nigdy nie 
zg³ębi swojej natury. Może to uczynić tylko razem z Bogiem, z pomocą Jego 
mi³ości. Odkupiciel ofiarowuje swoją mi³ość, czyli ukazanie możliwości in-
nego autentycznego życia, i jednostka, jeśli chce, może na to odpowiedzieć, 
powtórnie się narodzić – to jest odpowiedź mi³ości na mi³ość Bożą58. Nie-
stety, świadomość absolutnej różności sprawia, że cz³owiek reaguje na mi³ość 
Bożą „bojaźnią i drżeniem”.

Bóg okaza³ cz³owiekowi mi³ość, ukazując się mu pod postacią s³ugi, bo jed-
ność Boga i cz³owieka nie by³a możliwa do ustanowienia na drodze wzniesie-
nia jednostki ku Bogu. Paradoksalne jest to, że prawdziwa wolność cz³owieka 
jest równoznaczna z uleg³ością wobec tego faktu i uznaniem, że w kontakcie 
z mi³ością Bożą znowu musi zostać odsunięty. Wolność wyboru mi³ości reali-
zuje się przez przesycenie cz³owieka myślą o wieczności, jednocześnie Boskim 
wymaganiem jest, by cz³owiek nie móg³ odnaleźć tego, który to sprawi³59.

Chrześcijanin Kierkegaarda nigdy nie staje się ostatecznie, on jest zawsze 
„w drodze”. Rozum przybliża jednostce Boga, jak tylko potrafi najlepiej, 
i jednocześnie oddala Go, jak tylko może. Ten proces nie może się nigdy za-
koñczyć, i dlatego mi³ość chrześcijañska aż do śmierci jest dla takiego cz³o-
wieka przedmiotem wiary i życia. Tylko wtedy jednostka zostaje ca³kowicie 
sobą, gdy powierzy się Bogu, i tylko wtedy Bóg znajduje należne sobie miej-
sce, gdy zostanie subiektywnie odnaleziony we wnętrzu jednostki i absolut-
nie wybrany60.

57 Por. F. Copleston, Historia filozofii, s. 344; W. Szewczyk, Kim jest człowiek?…, s. 54; K. Pomian, Człowiek po-
śród rzeczy, s. 115; J. Jakubowska, Dialektyka transcendencji i immanencji, s. 137.

58 Por. J. Kossak, W kręgu chrześcijańskiego egzystencjalizmu, s. 67; A. Szwed, Jak czytać Kierkegaarda?, s. 4.
59 Por. S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne. Chwila, s. 37; J. Kossak, Kierkegaard i Jaspers, s. 51-52.
60 Por. S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne. Chwila, s. 55; tenże, Ukryte życie miłości, s. 44-45; M. Jędraszewski, 

Filozofia i modlitwa, s. 86; J. A. K³oczowski, Bóg czy człowiek…, s. 57-58.
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Kierkegaard, stawiając jednostkę w obliczu Absolutu, ocali³ jej subiektyw-
ność przed anonimowym życiem w spo³eczeñstwie. Uzasadni³ również istnie-
nie Absolutu jako gwaranta autentycznego życia każdego cz³owieka. Pokaza³, 
że możliwa jest wspólna egzystencja transcendentnego Boga i subiektywnej 
jednostki, która rodząc się przez konieczny wybór do nowego życia, i tak po-
zostaje wolna i aktywna. Filozof ten udowodni³, że oparcie się na Mocy, któ-
ra zak³ada cz³owieka, ocala jednostkę i nadaje jej sens, a tym samym dociera 
do prawdziwego sensu istnienia Boga61.

zakończENiE

W polskiej myśli filozoficznej interpretacja filozofii Kierkegaarda obejmu-
je różne kręgi. Pierwszy, który uważa filozofa za kontestatora romantyzmu, 
ujmuje go jednak zbyt p³ytko. Kolejny jest obecny zw³aszcza dzięki czasopi-
śmiennictwu chrześcijañskiemu zachwycającemu się modlitwami i religij-
nymi dzie³ami filozofa, które jednak w kontekście ca³ej jego filozofii niezbyt 
chyba odpowiada³yby redakcjom zamieszczającym je na swoich ³amach, 
gdyby oczywiście wcześniej zda³y sobie one z tego sprawę. Trzeci kierunek 
obecny by³ zw³aszcza w piśmiennictwie filozoficznym PRL-u – Kierkegaar-
da traktowano jako oponenta Kościo³a oraz ewentualnie porównywano go 
z Marksem i krytykowano jego poglądy z pozycji materializmu praktyczne-
go. Czwarty sposób przybliżenia szerszemu gronu myśli filozofa polega na 
próbie asymilacji jego rozważañ na gruncie filozofii chrześcijañskiej lub na-
wet na próbie rozumienia jej w kategoriach neotomizmu lub personalizmu. 
Taka sytuacja prowadzi czasem do wyrażania przez komentatorów opinii, 
które sobie przeczą. Wydaje się jednak, że jest to sprowokowane przez same-
go filozofa i naturę jego poglądów.

Podsumowując, należy stwierdzić, że najważniejszą rzeczą w ustosunko-
waniu się jednostki do Absolutu jest bez wątpienia trwanie cz³owieka w dia-
lektycznym napięciu między koniecznością a wolnością. Odnosi się on do 
Boga na przemian pozytywnie i negatywnie. Ten dynamiczny proces, w któ-
rym wiara jest osiągana i jednocześnie tracona, jest istotą ludzkiego życia 
oraz rolą, którą Bóg ma do spe³nienia – paradoksalnym nadaniem sensu eg-
zystencji cz³owieka.

61 Por. S. Kierkegaard, Choroba na śmierć, s. 42; W. Gromczyñski, Wprowadzenie do „filozofii”…, s. 143-144.
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Obraz Boga i relacja do Boga formują się w procesie kszta³towania religij-
ności dorastającego. Okres dorastania – czas burzy i naporu – jest przejściem 
od rozwoju religijności odbywającego się stopniowo i równomiernie do pro-
cesu, który ma charakter skokowy i gwa³towny1. Rozwój i dojrzewanie religij-
ności odbywają się na drodze restrukturyzacji, to jest odrzucenia dawnych 
struktur myślenia, wartościowania, postępowania oraz ukszta³towania ich 
nowej organizacji2. Sam proces różnicowania się postaw religijnych zaczyna 
się już w dzieciñstwie. Jednostka uczy się wszelkich form zachowania, także 
religijnego, dlatego można stwierdzić, że cz³owiek w początkach swego życia 
nie jest ani religijny, ani antyreligijny, lecz areligijny3. 

Dokonując uproszczenia, można w okresie dorastania wyróżnić dwie funk-
cje rozwoju religijności: pierwsza – zmierzająca do tego, aby postawę religijną 
uczynić postawą centralną, integrującą ca³ą osobowość; druga – charakteryzu-
jąca się zamętem, postawa religijna spychana jest w niej na margines osobowo-
ści, a centralne miejsce zajmuje postawa oparta na wartościach niereligijnych4. 
W pierwszym wypadku ujawnia się proces dążenia do dojrza³ości religijnej, 
która jest między innymi gotowością do przyjmowania doświadczeñ nieko-
niecznie zgodnych z oczekiwaniami; do dojrza³ości religijnej, która jest także 
pog³ębieniem i przewartościowaniem doświadczeñ już zdobytych, oraz do 

1 Por. S. Kuczkowski, Psychologia religii, Kraków 1991, s. 77.
2 Por. Z. Chlewiñski, Dojrzałość: osobowość, sumienie, religijność, Poznañ 1991, s. 118.
3 Por. R. Pomianowski, Psychologiczne problemy kształtowania się religijności i jej dewiacje, „Seminare” 1975, 

s. 157.
4 Por. R. Murawski, Rozwój religijny, w: ten¿e, Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej, s. 88; J. Mariañski, 

Religijność młodzieży naszego czasu i środowiska, „Seminare” 1986, s. 26-27.

CZyNNiKi KSZTAŁTuJąCE
OBRAZ BOGA u dORASTAJąCEJ

MŁOdZiEży
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gotowości do odczytania z nich znaków obecności i dzia³ania Boga5. Drugi 
wypadek może prowadzić do religijności selektywnej, mogącej dotyczyć róż-
nych aspektów ¿ycia religijnego6.

Zagadnieniem szczególnym w analizie rozwoju religijności jest kszta³to-
wanie się obrazu i relacji do Boga. Psychologia religii usi³uje odpowiedzieć 
na pytanie, w jaki sposób Bóg rodziców staje się stopniowo Bogiem dziecka 
– Bogiem, którego się ono obawia albo którego kocha, do którego się modli; 
którego odrzuca jako fikcję albo którego z nadzieją oczekuje. Pyta także, czy 
zachodzą związki między obrazami rodziców a obrazem Boga i jakie w nich 
pośredniczą procesy7.

1. PiErwszE wyoBrażENia o Bogu

Wraz z kszta³towaniem się religijności już w pierwszych latach życia po-
wstają pierwsze wyobrażenia Boga. Wyobrażenia te są uzależnione od szeregu 
czynników i procesów. Wydaje się konieczne zasygnalizowanie niektórych, 
gdyż charakter ich występowania ma bezpośredni wp³yw na obraz i relację 
do Boga w wieku dorastania. 

Dziecko nie jest w stanie rozwinąć transcendentnego pojęcia Boga8. Brak 
mu podstawowego aparatu, jakim jest myślenie abstrakcyjne – oderwane od 
konkretnych przedmiotów, spostrzeżeñ, wyobrażeñ; formalne – dotyczące 
nie tyle treści, ile formy zdañ; hipotetyczno-dedukcyjne – oparte na hipote-
zach poddanych refleksji i sprawdzeniu9. Do trzeciego, czwartego roku ¿ycia 
dziecko myśli obrazami i symbolami, a jego logika jest logiką obrazkową10. 
Dziecko stosuje na określenie Boga pojęcia niedoskona³e, które można by 
nazwać formą wstępną Jego wizerunku. Wizerunek ten jest twórczym osiąg-
nięciem dziecka, gdyż jego tworzenie, oprócz wp³ywu czynników spo³ecz-
no-kulturowych, opiera się na sile imaginacyjnej dziecka, to znaczy na jego 
zdolności tworzenia wewnętrznych obrazów. Te wyobrażenia dziecka należy 
przyjąć, przy jednoczesnym uświadamianiu mu, że żadne – ani jego w³asne, 
ani cudze – wyobrażenia Boga nie stanowią prawdy ostatecznej. Stąd koniecz-
ne jest ciąg³e dope³nianie struktury wizerunku Boga11.

5 Por. Z. Chlewiñski, Dojrzałość…, s. 118.
6 Por. R. Murawski, Rozwój religijny, s. 90; T. Wo³oszyn, Selektywne postawy młodzieży wobec tradycji religijnej,  

w: R. Murawski, Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej, s. 103. Selektywny stosunek m³odzieży do re-
ligijności ujawnia się w kwestionowaniu lub odrzucaniu prawd wiary (aspekt dogmatyczny); dystan-
sowaniu się od norm moralnych g³oszonych przez Kośció³ (aspekt moralny); zaniedbywaniu praktyk 
religijnych i sakramentów (aspekt liturgiczno-kultyczny); s³abnięciu więzi ze wspólnotą kościelną 
(aspekt instytucjonalny).

7 Por. S. Kuczkowski, Psychologia religii, s. 45.
8 Por. K. Frielingsdorf, Demoniczne obrazy Boga, Kraków 1997, s. 26.
9 Por. K. Jakóbik, Rozwój intelektualny w okresie dorastania, w: R. Murawski, Teoretyczne założenia katechezy mło-

dzieżowej, s. 29.
10 Por. K. Frielingsdorf, Demoniczne obrazy Boga, s. 26.
11 Por. tam¿e
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2. „PiErwszy Bóg” – rodzicE

W okresie poprzedzającym dorastanie pierwszym Bogiem dla dziecka są 
rodzice. Dziecko doświadcza swej w³asnej przygodności i zależności od ro-
dziców i u nich odnajduje poczucie bezpieczeñstwa i pewności. Rodzice są 
nosicielami atrybutów Bożej wszechwiedzy – pierwszą i najważniejszą, roz-
strzygającą o dobru i z³u moralnym, karzącą lub nagradzającą instytucją12.

Podstawą wyobrażeñ Boga jest poczucie wszechogarniania i zależności. 
Można je odnaleźć w stosunku dziecka do matki. Dziecko od początku swe-
go istnienia czuje się od niej bezpośrednio zależne i zdane na nią. Jeżeli reli-
gijność jest poczuciem zależności od tego, co wszechogarniające, i przejęciem 
się tym, co nieuniknione, to matkę można określić mianem pierwszego sym-
bolu Boga13. Ojciec w tej konfiguracji jest elementem prze³amującym związek 
dziecka z matką. Staje się tym, który zakazuje i nie zgadza się na istniejący 
związek. Wyidealizowany wizerunek ojca rodzi wiarę we wszechmocnego 
i wszechwiedzącego Boga Ojca14. Dziecko z ³atwością przenosi cechy swego 
ojca na Boga, przypisując Bogu cechy wszechobecności, dobroci, sprawied-
liwości15. Badania psychologów potwierdzają zależność zachodzącą między 
doświadczeniem osoby rodzica a obrazem Boga. Dzieci wychowane z domi-
nantą opiekuñczości mia³y obraz Boga życzliwego, podczas gdy wychowane 
w atmosferze kar widzia³y Boga jako nieżyczliwego. Jest to w jakimś stopniu 
potwierdzenie Freudowskiej tezy o reprojekcji postaci rodzica16.

Na obraz i stosunek do Boga mają także wp³yw osoby znaczące. Dziecko 
czerpie swą wiedzę z modelu „wierzący – Bóg”, który da się generalnie prze-
nieść na wszystkie osoby doros³e, z którymi dziecko ma kontakt, od których 
przejmuje sposoby zachowania, wartości i sposoby myślenia. Tu wielką rolę 
odgrywają krewni, wychowawcy, nauczyciele, księża17. Spo³eczne oddzia³ywa-
nie wymienionych grup stanowi g³ówny czynnik leżący u pod³oża postaw 
i przekonañ religijnych wp³ywających na dziecięcy obraz i relację dziecka 
do Boga18. 

12 Por. S. Kuczkowski, Psychologia religii, s. 45.
13 Por. K. Frielingsdorf, Demoniczne obrazy Boga, s. 29.
14 Por. tam¿e, s. 31.
15 Por. W. Chaim, E. Janiszewska, Rozwój religijności człowieka, w: W. Przyczyna, Rekolekcje dla młodzieży, Kra-

ków 1998, s. 73.
16 Por. S. Kuczkowski, Psychologia religii, s. 38-39; R. Murawski, Rozwój religijny, s. 77.
17 Por. K. Frielingsdorf, Demoniczne obrazy Boga, s. 32. 
18 Por. S. Kuczkowski, Psychologia religii, s. 38.
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3. trzy sposoby pojmoWania boga

Religijność dziecięcą charakteryzują: antropomorfizm, animizm i ma-
gizm. 

Antopomorfizm jest sk³onnością do wyobrażania sobie Boga na sposób 
ludzki. Między ósmym a dziesiątym rokiem życia zanika u dzieci antropo-
morfizm typu fizycznego (materialnego) polegający na przypisywaniu Bogu 
cech fizycznych spotykanych ludzi, a pojawia się antropomorfizm typu mo-
ralnego, wyrażający się przenoszeniem na Boga cech moralnych. Ten ostat-
ni stanowi punkt wyjścia do powstania i rozwinięcia się transcendentnego 
obrazu Boga. 

Antropomorfizm typu uczuciowego polega na przenoszeniu na Boga rela-
cji uczuciowych przeżywanych i doświadczanych przez dziecko w kontaktach 
z rodzicami lub osobami emocjonalnie mu bliskimi. Może on mieć charak-
ter pozytywny, gdy dziecko tworzy sobie obraz Boga dobrego i troskliwego, 
lub negatywny, gdy wykszta³ca sobie obraz Boga surowego i karzącego. Antro-
pomorfizm uczuciowy jest g³ębiej zakorzeniony w psychice dziecka, a z jego 
pozosta³ościami można nierzadko spotkać się w okresie dorastania, a nawet 
w wieku dojrza³ym. 

Animizm jest sk³onnością występującą u dzieci, objawiającą się spon-
tanicznie, która wyraża się w ożywianiu przedmiotów martwych i przypi-
sywaniu im określonych zamiarów. W odniesieniu do religii przyjmuje on 
specyficzną postać interpretowania otaczającej rzeczywistości przez dostrze-
ganie w pewnych faktach i zjawiskach interwencji Boga i przypisywaniu Mu 
dobrych lub z³ych intencji. Stąd można wyróżnić: animizm karzący – gdy 
dziecko przypisuje Bogu z³e intencje, i animizm ochronny – gdy dziecko 
przypisuje Bogu dobre intencje. 

Animizm występuje powszechnie u dzieci w wieku dwunastu – czterna-
stu lat. Zanika wraz z osiągnięciem dojrza³ości psychicznej. W zmodyfiko-
wanej formie występuje często u doros³ych. 

Magizm wyraża się u dzieci tendencją do korzystania, dla w³asnych po-
trzeb, z pomocy si³ wyższych i nadprzyrodzonych za pomocą gestów, s³ów 
i rytów. Myślenie magiczne ma miejsce w pojmowaniu skuteczności modlitw 
i sakramentów świętych. Oko³o jedenastego – dwunastego roku życia obser-
wuje się zanikanie myślenia magicznego, chociaż pewne jego ślady występu-
ją jeszcze oko³o czternastego roku życia. 

Te trzy sposoby ujmowania Boga powinny zniknąć w późniejszym okre-
sie. Warunkiem zaniku jest os³abienie egocentryzmu dziecięcego i przecho-
dzenie w rozwoju intelektualnym od myślenia konkretnego do formalnego 
i abstrakcyjnego, a przede wszystkim pog³ębiona katechizacja dziecka19. Ostat-

19 Por. R. Murawski, Rozwój religijny, s. 74-75. 
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ni element, czyli religijna edukacja – a raczej jej brak lub zaniedbania w tym 
względzie mogą być czynnikiem wp³ywającym na to, że nie tylko w okresie 
dorastania, ale i w doros³ości cz³owiek może utrwalać te trzy niedojrza³e spo-
soby pojmowania Boga. 

4. gdziE jEst „mój Bóg”?

Postrzeganie rzeczywistości, w tym także sfery religijnej i związanego 
z nią obrazu Boga, ulega zasadniczej zmianie wraz z wkroczeniem cz³owie-
ka w okres dorastania. Ta zmiana jest uwarunkowana procesami rozwojo-
wymi, a szczególnie rozwojem umys³owym i intelektualnym, poznawczym, 
a w jego ramach rozwojem myślenia. 

Między jedenastym – dwunastym a czternastym – piętnastym rokiem 
życia dokonuje się stopniowe przechodzenie od myślenia konkretnego do 
formalnego. Kszta³tujące się myślenie dedukcyjne uruchamia zdolność do 
formu³owania i systematycznego weryfikowania abstrakcyjnych hipotez oraz 
rozumienia i pos³ugiwania się pojęciami abstrakcyjnymi i ogólnymi, na przy-
k³ad: wolność, sprawiedliwość, prawda itp.20. Należy zauważyć, że rozwój 
sprawności umys³owych – poznawanie, rozumienie, uczenie się, myślenie – 
warunkuje większość zmian psychicznych pojawiających się wraz z dorasta-
niem. Rzutuje on bowiem na procesy emocjonalne, motywacyjne, decyduje 
o przyswojeniu pojęć moralnych, o poziomie świadomości i samoświado-
mości. Przenika więc ca³ą osobowość21. 

Na skutek tych procesów dorastający zaczyna poddawać krytycznej rewi-
zji to wszystko, co zosta³o mu przekazane i wpojone z zakresu religii. Zaczyna 
żądać dowodów na wyg³aszane twierdzenia i oczekiwać wyjaśnieñ. Zaczyna 
stawiać pytania co do zgodności otrzymanego obrazu świata ze stanem fak-
tycznym22. Rewizja ta dotyka także obrazu Boga i relacji do Niego.

Dorastający dystansuje się do wyobrażeñ dziecięcych, a następnie kon-
frontuje i przeciwstawia poglądy23. Przesadny krytycyzm podaje w wątpliwość 
wszystko, co w jakiś sposób jest niejasne. Dorastający usi³uje wszystko ogar-
nąć rozumem oraz uzasadnić dowodem empirycznym, chcia³by Boga w³ożyć 
w probówkę, zważyć i zmierzyć. Obraz Boga, a tym bardziej odniesienie do 
Niego, wydają się niemożliwe, gdyż nie ma niczego, co można by zmierzyć, 
zważyć, dotknąć, co da³oby podstawę do powstania takiego obrazu24. 

20 Por. A. Brich, T. Malim, Psychologia rozwojowa w zarysie, Warszawa 1995, s. 126.
21 Por. I. Obuchowska, s. 135-136. 
22 Por. R. Murawski, Rozwój religijny, s. 76; P. A. Sperling, Psychologia, Poznañ 1995, s. 218.
23 Por. W. Prężyna, Kształtowanie się życia religijnego w świetle psychologii rozwojowej, „Znak” 12 (1971), s. 1574; Z. 

W³odarski, A. Matczak, Wprowadzenie do psychologii, Warszawa 1987, s. 316.
24 Por. C. Bosak, Środowisko społeczne a młodzież przeżywająca kryzys wiary, „Kat.” 1 (1970), s. 5.
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Krytyczna rewizja dotychczasowych poglądów powoduje kryzysowy stan 
religijności. Jest on zjawiskiem powszechnym i nieuniknionym, ściśle zwią-
zanym z procesem rekonstrukcji osobowości zachodzącym w tym okresie25. 
Wzajemny stosunek cz³owieka i Boga jest rzeczywistością żywą i dynamicz-
ną. Podlega prawom rozwoju, wzrostu i zamierania. Dlatego można mówić 
o kryzysie obrazu Boga, za³amaniu się relacji do Boga, kryzysie wiary26. Odej-
ście od Boga w tym okresie, zerwanie relacji z Nim jest nie tyle odrzuceniem 
Boga, ile zerwanie z określonym, fa³szywym obrazem Boga, który dorastający 
ukszta³towa³ w dzieciñstwie, a na który obecnie zgodzić się nie może.

Obraz Boga-„stracha”, mającego u³atwić zadania wychowawcze rodziców, 
czy bogatego wujka, który jest „mi³y”, póki spe³nia liczne prośby, nie odpo-
wiada osiągniętemu poziomowi rozwoju27. U podstaw tych trudności leży 
problem, na ile dorastający jest wierny do tej pory uznawanym wartościom, 
podlegającym procesowi reinterpretacji, akceptacji, pog³ębienia i uwewnętrz-
nienia, a na ile odrzuca je, szukając nowych28. Zale¿y to od zaistnienia i prze-
biegu procesu interioryzacji i absolutyzacji. 

Proces interioryzacji religijnej polega w zasadzie na przejściu od religijno-
ści heteronomicznej do autonomicznej. Oznacza to, że dorastający docho-
dzi w tym czasie do g³ębszego zrozumienia, uświadomienia i dobrowolnego 
akceptowania wartości, norm, zasad i pojęć religijnych29. W wyniku procesu 
interioryzacji w odniesieniu do obrazu i relacji do Boga następuje przejście 
od zewnętrznego, antropomorficznego pojmowania Boga do pojęcia uwe-
wnętrznionego, uduchowionego30. Przy czym punktem wyjścia interioryzacji 
jest poziom życia religijnego, jaki jednostka osiągnę³a przed jego rozpoczę-
ciem. Przebieg tego procesu zależy od tego, co i w jakiej formie przekaza³o 
dorastającemu otoczenie w okresie poprzedzającym ten proces31.

Równolegle z akceptacją różnych wartości – w tym wartości, którą jest Bóg 
– zachodzi proces absolutyzacji. Polega on na wyborze spośród zinterioryzo-
wanych wartości niektórych z nich i wysunięciu ich na czo³o pozosta³ych. 
Wśród wewnętrznie zaakceptowanych wartości dokonuje się pewna selekcja, 
podporządkowanie i u³ożenie ich wed³ug określonej hierarchii. Wyselekcjo-
nowane wartości znajdują się w centrum osobowości, nadając zachowaniu 
odpowiednie ukierunkowanie i motywację. Dają one dorastającemu zwartą 
i ca³ościową wizję świata oraz jego samego, zarówno w perspektywie teraźniej-
szości, jak i przysz³ości32. Tymi nadrzędnymi, organizującymi i scalającymi 
osobowość wartościami mogą być wartości religijne. Jeżeli tak się stanie, to 

25 Por. E. Wilemski, Z badań nad kryzysem religijnym młodzieży współczesnej, „CTh.” 31 (1960), s. 71.
26 Por. C. Bosak, Środowisko społeczne a młodzież…, s. 3.
27 Por. M. Bruna-Ga³kowska, Psychologia domowa, Olsztyn 1990, s. 100. 
28 Por. T. Mi³ek, O tych, którzy odchodzą, „Kat.” 3 (1985), s. 105.
29 Por. R. Murawski, Rozwój religijny, s. 76.
30 Por. R. Pomianowski, Psychologiczne problemy kształtowania się religijności…, s. 159.
31 Por. R. Murawski, Rozwój religijny, s. 76.
32 Por. tam¿e, s. 78.
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m³ody cz³owiek ca³ą swą egzystencję skieruje na Boga. Bóg jako wartość staje 
się podstawowym punktem odniesienia dla wszystkich nowych treści i do-
świadczeñ, g³ównym kryterium interpretacji życia33.

Dorastający poszukuje bardziej osobistego związku z Bogiem, przy czym 
koncepcja Boga jest silnie zabarwiona elementami subiektywnymi i uczucio-
wymi34. M³ody cz³owiek ma wątpliwości, czy Bóg się naprawdę nim opiekuje, 
skoro dopuszcza przykre doświadczenia. Taka postawa świadczy o niedojrza-
³ym jeszcze i nieco magicznym rozumieniu Boga w życiu ludzkim35. Z czasem 
Bóg staje się zasadą kszta³tującą postawę wierzącego wobec rzeczywistości. 
Bóg jest przeżywany jako Ktoś tajemniczy, ale zarazem bliski. Pojawia się sil-
na potrzeba kontaktu i zawierzenia wobec Boga – opatrznościowego Ojca 
i Chrystusa jako Zbawiciela. Przy czym ch³opcom bliższy jest Bóg jako Stwo-
rzyciel, Pierwsza Przyczyna. Dla nich punktem wyjścia przy określeniu Boga 
jest przede wszystkim relacja między Bogiem a światem. Dziewczętom bliż-
szy jest Bóg serca, idealny Powiernik, który wszystko akceptuje i oddaje się 
ca³kowicie36. Idea Boga ulega personifikacji. Dorastający w wieku czternastu 
– szesnastu lat ujmuje Boga jako Ojca i Pana, najwyższą Mi³ość i Przyjacie-
la37. W wieku szesnastu – osiemnastu lat stosunek do Boga cechuje bezpośred-
niość, a Jego wyobrażenia stają się bardziej uduchowione. Obraz Boga staje 
się bardziej mglisty – „Kogoś wśród ob³oków” – co wskazuje na Jego ducho-
we pojęcie38. W tym okresie pojawia się żywe poczucie obecności Boga nawet 
w sytuacjach codziennych39.

zakończENiE

Z powyższej analizy wynika, jak donios³ą rolę w procesie dorastania m³o-
dego cz³owieka odgrywa obraz i relacja do Boga. Wed³ug tego obrazu dorasta-
jący interpretuje rzeczywistość, myśli, mówi, kszta³tuje w³asne postępowanie, 
nadzoruje realizację idea³ów życiowych. 

Ukszta³towany obraz Boga może być również czynnikiem diagnostycz-
nym między innymi w analizie relacji z rodzicami czy osobami znaczącymi, 
dlatego znajomość procesów wp³ywających na ów obraz wydaje się istotna.

33 Por. R. Pomianowski, Psychologiczne problemy kształtowania się religijności…, s. 165.
34 Por. Ł. Bogacz-Rajda, Katecheta potrzebny młodzieży, „Kat.” 4 (1994), s. 203.
35 Por. J. Makselon, Dynamika religijności, w: ten¿e, Psychologia dla teologów, s. 292. 
36 Por. W. Chaim, E. Janiszewska, Rozwój religijności człowieka, s. 74; J. Makselon, Dynamika religijności, s. 292; 

T. Wo³oszyn, Selektywne postawy młodzieży…, s. 109.
37 Por. L. Kaczmarek, Wiara współczesnej młodzieży, „Kat.” 1 (1980), s. 5-6; T. Węc³awski, Religijność młodzieży 

w świetle psychologii, „Kat.” 3 (1995), s. 170; J. Makselon, Dynamika religijności, s. 291; J. S³onimska, Pojęcie Bo-
ga u dzieci i młodzieży, w: B. Bejze, W kierunku prawdy, Warszawa 1976, s. 381-382.

38 Por. S. Kuczkowski, Psychologia religii, s. 73.
39 Por. C. Walesa, Doświadczenie religijne młodzieży, w: T. Ożóg, Nauki społeczne o młodzieży, Lublin 1994, 

s. 126.
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Szanowni zebrani! 

Osoba, której dotyczy dzisiejszy wyk³ad, inaugurujący nowy rok akademi-
cki w WSD Redemptorystów, jest dobrze znana większości tutaj obecnych. 
To jeden z najbardziej znaczących świętych XVIII wieku, Alfons Maria de Li-
guori (1696-1787), za³ożyciel redemptorystów, wielki moralista, który dzięki 
swej teologii moralnej odznaczającej się „pasterską ³agodnością” zosta³ og³o-
szony doktorem Kościo³a (1871) i otrzyma³ tytu³ patrona wszystkich spowied-
ników i moralistów (1950). 

Jednakże lud chrześcijañski zna św. Alfonsa przede wszystkim jako cz³o-
wieka wielkiego ducha i z ciągle żywym zainteresowaniem czyta jego dzie-
³a ascetyczne, starając się zestroić struny swojej duszy z duchową symfonią 
p³ynącą z serca tego wielkiego neapolitañczyka. Stronice stu jedenastu dzie³ 
Liguoriego, również tych dogmatycznych i moralnych, są bowiem przepe³-
nione tym mi³osnym żarem ku Odkupicielowi, który przez ostatnie trzy 
wieki okazuje się niezwykle p³odny i czyni duchowość Alfonsjañską ciągle 
atrakcyjną i przekonywującą. 

Alfons M. de Liguori poświęci³ się ewangelizacji ludzi ubogich i ducho-
wo opuszczonych, wprowadzając ich w g³ębokie życie duchowe w celu uka-
zania im skarbów Bożej mi³ości. Pisa³ tak:

Wielu kaznodziejów i spowiedników mówi o tylu sprawach, ale ma-
³o mówią o mi³ości do Jezusa Chrystusa, gdy tak naprawdę to mi³ość do 

1 Artyku³ ten stanowi zasadniczą treść wyk³adu inauguracyjnego wyg³oszonego 18.10.2006 r. w Krakowie 
z okazji rozpoczęcia roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów.

ZJEdNOCZENiE Z WOLą BOżą 
JAKO KLuCZOWE POJęCiE 

ChRZEśCiJAńSKiEGO żyCiA 
duChOWEGO WEdŁuG śW. ALfONSA 

MARII DE lIguORI1
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Jezusa Chrystusa musi być g³ównym, więcej, jedynym nabożeñstwem 
chrześcijanina; i dlatego w³aśnie jedynym staraniem i celem kaznodzie-
jów i spowiedników względem ich s³uchaczy i penitentów winno być 
ciąg³e pociąganie ich i rozpalanie mi³ością Jezusa Chrystusa. W³aśnie 
to zaniedbanie sprawia potem, że dusze niewiele postępują w cnotach 
i nadal gniją w tych samych s³abościach […] ponieważ ma³o się przej-
mują i ma³o są zachęcane, by posiąść mi³ość do Jezusa Chrystusa, któ-
ra jest tą z³otą nicią zbliżającą i jednoczącą dusze z Bogiem2.
Nauczanie duchowe Liguoriego dotyka wielu aspektów ewangeliczne-

go życia wierzących, ale w szczególny sposób zwraca uwagę na mi³ość jako 
centrum i nieodzowny fundament każdej budowli duchowej, niezastąpio-
ną dynamikę wszelkiego procesu wewnętrznej przemiany. Ale dla Alfonsa 
nie jest ona bynajmniej jakimś pojęciem ulotnym, poddanym bardziej czy 
mniej dowolnym interpretacjom, lub też powierzchownym i bliżej nieokre-
ślonym uczuciem, lecz oznacza coś bardzo konkretnego. Wed³ug Alfonsa M. 
de Liguori, mi³ość oznacza „zjednoczenie z wolą Bożą”. W swoich pismach 
stwierdza on bowiem po wielekroć: „Ca³a nasza doskona³ość polega na umi-
³owaniu naszego najukochañszego Boga: Caritas est vinculum perfectionis (Kol 3, 
14). Ale ca³a nasza doskona³ość mi³ości ku Bogu polega na zjednoczeniu na-
szej z Jego najświętszą wolą”3. W³aśnie na tym fundamencie Liguori buduje 
swoją teologię, zasadza swoją duchowość, wznosi swoją modlitwę i proponu-
je swoje apostolskie dzia³ania.

1.	OsObiste	dOświadczenie	zjednOczenia	 
	 z	wOlą	bOżą

Pierwszą kwestią rodzącą się przy tak postawionym twierdzeniu jest: skąd 
wzię³o się w myśli Alfonsa pojecie woli Bożej i jak rozumia³ on jego treść? Od-
powiedź na pierwszą część jest stosunkowo prosta: pojęcie woli Bożej pojawia 
się w świadomości Liguoriego już w latach dzieciñstwa i m³odości; przyswaja 
je on sobie wraz z wychowaniem i wykszta³ceniem, które zapewni³o mu do-
stęp do bogactwa kulturowego i religijnego jego epoki. Bogactwa sięgającego 
korzeniami do najbardziej pierwotnych doświadczeñ, pojęć i języka tradycji 
judeochrześcijañskiej4. Od czasów ojców Kościo³a kategoria woli Bożej by³a 
nieod³ącznie obecna w treści chrześcijañskiego doświadczenia i zakorzeni-
³a się w chrześcijañskiej myśli do tego stopnia, że w czasach baroku sta³a się 

2 A. M. de Liguori, Novena del cuore di Gesù, w: ten¿e, Opere ascetiche, t. IV,  Roma 1939, s. 499.
3 Tenże, Uniformità alla volontà di Dio, w: tenże, Opere ascetiche, t. I, Roma 1933, s. 283.
4 Warto zauważyć, że pojęcie „podporządkowania się woli Bożej” nie jest charakterystyczne wy³ącznie 

dla terminologii judeochrześcijañskiej, w praktyce obecne jest ono we wszystkich religiach wyznają-
cych wiarę w Boga osobowego. Wystarczy przypomnieć na przyk³ad, że dobrze nam znane s³owo islam 
oznacza „ca³kowite podporządkowanie się woli Allacha”.
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wręcz pojęciem kluczowym, pozwalającym ująć przeżycie duchowe, określa-
jącym duchową drogą, prowadzącą na najwyższe szczyty doskona³ości – sta-
³a się niemalże synonimem życia duchowego.

Mimo iż Liguori ży³ d³ugo i zachowa³o się niewiele dokumentów z lat je-
go m³odości i pierwszego okresu dzia³alności apostolskiej, możemy stwier-
dzić, że uprzywilejowaną kategorią, której używa³ dla rozumienia swojego 
doświadczenia Boga i wyrażania swych duchowych doznañ by³a w³aśnie ka-
tegoria „poszukiwania i wype³niania woli Bożej”.

Postawę taką ³atwo jest zaobserwować zw³aszcza w trudnym dla Alfon-
sa okresie rozeznawania powo³ania odnośnie do za³ożenia Zgromadzenia 
Redemptorystów. Kiedy po tajemniczym doświadczeniu wiary, przeżytym 
w amalfitañskich górach pośród ubogich i opuszczonych duchowo pasterzy, 
Alfons odkrywa w swym wnętrzu mocne pragnienie za³ożenia wspólnoty za-
konnej poświęconej ewangelizacji ludzi opuszczonych, szuka potwierdzenia 
tego pragnienia – u prze³ożonych, u osób odznaczających się bogatym ży-
ciem duchowym i wielką mądrością. Pośród wewnętrznych walk oraz inten-
sywnej pracy misyjnej Liguori poszukuje wewnętrznego świat³a i jasnych 
zewnętrznych potwierdzeñ ze strony mistrzów duchowych – szuka woli 
Bożej. Chociaż nieustannie towarzyszy mu wewnętrzne przekonanie, poświę-
ca ponad rok czasu na upewnienie się o Bożym zamyśle, i dopiero gdy zosta-
je on potwierdzony przez biskupa, mistyczkę matkę Marię Celeste, godnych 
zaufania przyjació³ i kierowników duchowych, ryzykując wszystko, nawet 
swoje dobre imię, pewny Bożej woli, postanawia zostawić Neapol, osiod³ać 
os³a i wyruszyć samotnie do Scali, aby tam budować dzie³o Boże. Alfons jest 
bowiem przekonany, że Bóg naprawdę dzia³a w ludzkim życiu i że Jego wo-
la ujawnia się nam, gdy jej szukamy – choćby pośród duchowych rozterek. 
Idąc za nią, możemy dać się Bogu prowadzić i w ten sposób zrealizować coś, 
co nie jest tylko naszym krótkowzrocznym pomys³em, lecz niezniszczalnym 
dzie³em Boga.

Możemy odnaleźć wiele tego rodzaju doświadczeñ w d³ugim życiu Ligu-
oriego, ale nie będziemy ich tu analizować. Warto jednakże uświadomić so-
bie, iż pojecie pe³nienia woli Bożej nie jest tylko uświęconą tradycją kategorią 
teologiczno-duchową, którą Alfons proponuje w swoich pismach ascetycz-
nych, ale że przede wszystkim jest kluczem do zrozumienia jego w³asnego 
doświadczenia Boga. Doświadczenie to – przeżywane w kategoriach zjedno-
czenia z wolą Bożą – rozwinę³o się tak, że osiągnę³o w życiu Liguoriego ca³ą 
swoją pe³nię: świętość.
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2. jak liguori rozumiał wolę Bożą? 

Hm, nie jest to pytanie ³atwe, gdyż dotyka samego rozumienia Boga przez 
Alfonsa M. de Liguori. Jego Bóg to Bóg Jezusa Chrystusa i – zdaniem Alfon-
sa – tylko dzięki Chrystusowi można coś „konkretnego” o Bogu powiedzieć. 
Dlatego Święty nie przestawa³ wpatrywać się w Chrystusa, nieustannie go kon-
templowa³, gdyż Odkupiciel by³ dla niego przede wszystkim objawieniem 
Boga .  W Jezusie z Nazaretu widzia³ on prawdziwą twarz Boga, widzia³ Jego 
wnętrze, a przede wszystkim Jego serce – pe³ne mi³ości, mi³ości niczym nie-
ograniczonej. Jeśli Bóg objawiony przez Chrystusa jest samą mi³ością, to Je-
go wola jest wyrazem mi³ości. Wola Boga jest aktem trynitarnej mi³ości, jest 
wszechogarniającą mi³ością Boga Trójjedynego. 

Stwierdzenie to ma wprost kapitalne znaczenie dla zrozumienia Alfon-
sjañskiej koncepcji woli Bożej: jeśli cz³owiek jest konsekwencją aktu woli Bo-
ga, to powsta³ z mi³ości. Cz³owiek narodzi³ się z mi³ości i mi³ość jest jego 
celem, i to celem uszczęśliwiającym. Alfons chętnie przypatruje się historii 
cz³owieka i dostrzega w niej objawienie się mi³ującej woli Boga. Kilkakrotnie 
podejmuje udane próby napisania tzw. „historii zbawienia” po to, by razem 
ze swym czytelnikiem śledzić, jak Bóg coraz wyraźniej objawia swoją wolę ja-
ko wolę pe³ną mi³ości. Kiedy cz³owiek, stworzony do wolności, odwraca się 
od Bożej woli przez grzech, staje się nieszczęśliwy, b³ądzi i cierpi. I w³aśnie 
wtedy, gdy wydaje się, że czeka go śmierć, Bóg ponad wszystko okazuje się 
mi³osiernym Ojcem, objawia swoją nies³ychaną mi³ość, swoją mi³ującą wo-
lę, i posy³a na ziemię swojego Syna, aby ten og³osi³ „mi³osny plan Jego woli” 
– plan ocalenia cz³owieka. 

Wed³ug Alfonsa, Chrystus przyszed³ na ziemię w³aśnie po to, aby swoim 
życiem nakreślić plan zbawienia cz³owieka. Dlatego kiedy kontempluje ukrzy-
żowanego Zbawiciela, dostrzega w Nim nie tylko ofiarę za nasze grzechy, ale 
przede wszystkim wzór nies³ychanego wprost zaufania do mi³ującej woli Oj-
ca. To w³aśnie dzięki ca³kowitemu zaufaniu i przyjęciu woli Bożej Chrystus 
sta³ się Odkupicielem i jednocześnie Objawieniem zbawczej woli Boga cz³o-
wiekowi. Ukrzyżowany obala mury ludzkich lęków i podejrzeñ względem Bo-
ga, gdyż objawia Jego mi³osierną wolę – plan ludzkiego zbawienia5.

 W³aśnie dlatego Liguori nie waha się proponować chrześcijanom swojej 
epoki, zw³aszcza biednym i opuszczonym duchowo, Chrystusa Odkupiciela 
jako wzór do naśladowania, jako program ich życia duchowego. Odkupiciel 
bowiem budzi prawdziwą nadzieję i w tym samym momencie, przez swoje 
zaufanie i przyjęcie woli Boga, staje się wzorem-programem życia duchowe-
go. Alfons nie proponuje im jakiejś swoistej techniki duchowej, żadnej dro-
gi na skróty czy ³atwego sposobu na osiągnięcie świętości. Jedyną praktyką, 

5 Por. Communicanda CSsR 2/2006, 13, w: M. Kotyñski, Zanieść nadzieję ubogim. Ewangelizacja ubogich w do-
kumentach CSsR, Kraków 2006, s. 208.
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którą proponuje, jest… Pratica di amar Gesù Cristo (Umiłowanie Jezusa Chrystusa) 
przez pe³nienie Jego woli6.

3. ducHoWa propozycja aLfonsa m. de Liguori

Kontemplując Odkupiciela, Liguori widzi jedyną drogę duchową w pe³-
nym wolności poddaniu się ludzkiej woli pod wolę Boga, określanej w du-
chowości pojęciem „zgodności z wolą Bożą”. Święty postanawia jednak 
udoskonalić to pojęcie i mówi o „zjednoczeniu z wola Bożą”, starając się 
uwypuklić mi³osny i ca³kowity charakter takiego zjednoczenia.

Jeśli więc chcemy spodobać się w pe³ni sercu Boga, starajmy się we 
wszystkim poddać Jego Boskiej woli; i nie tylko poddać, ale zjedno-
czyć się z tym, co nam zsy³a. Poddanie się zak³ada bowiem, że uzgad-
niamy naszą wolę z wolą Boga, a zjednoczenie zak³ada więcej, że my 
z naszej woli i z woli Boga czynimy jedno tak, ¿e nie pragniemy nicze-
go, jeśli nie tego, czego chce Bóg; i tylko wola Boża jest naszą wolą. To 
jest szczytem doskona³ości, którego powinniśmy ciągle pragnąć; to 
ma być celem wszystkich naszych dzia³añ, wszystkich pragnieñ, me-
dytacji i modlitw7.
Koncepcja zjednoczenia z wolą Bożą nie stanowi dla Alfonsa tylko swego 

rodzaju ogólnego za³ożenia drogi duchowej, ale dotyka zdecydowanie samej 
tkanki życia chrześcijañskiego. W rzeczywistości Święty mówi o „praktyce” – 
jest to s³owo, które bardzo często pojawia się w jego duchowych wskazaniach 
– jednak terminem tym określa nie tylko religijną praksis, lecz samą substan-
cję życia ewangelicznego: aktualizację Ewangelii w konkretnej rzeczywistości. 
Dlatego praktyka jednoczenia się z wolą Bożą nie ma cech prostej „techni-
ki duchowej” – mimo że jest propozycją dotykającą bardzo konkretnych sy-
tuacji ludzkiego życia, ma wymiar dużo g³ębszy, jest duchowym projektem, 
obejmującym zarówno określone doświadczenie, jak i szeroką perspektywę 
teologiczno-duchową.

Liguori wyróżnia dwa sposoby, w jakie Boska wola staje się dostępna dla 
cz³owieka: „wola Boża naznaczona” i tzw. „upodobanie Boże”. Pierwsza 
dotyczy Bożych poleceñ przeznaczonych dla nas i og³oszonych nam przez 
Pismo Święte – przykazania, rozporządzenia Kościo³a i pañstwa, nakazy prze-
³ożonych, spowiedników i kierowników duchowych – a także przez wymogi 
naszego w³asnego powo³ania (stanu). Wymaga ona naszej wspó³pracy, „któ-
ra – jak podkreśla Liguori – jest niemożliwa bez pomocy ³aski Bożej”. Nato-
miast „wola Boża z upodobania Bożego” jest nakazana przez Boga w sposób 

6 Tak brzmi w³oski tytu³ najs³awniejszej i najbardziej oryginalnej książki Liguoriego Umiłowanie Jezusa 
Chrystusa w życiu codziennym.

7 A. M. de Liguori, Uniformità alla volontà di Dio, w: ten¿e, Opere ascetiche, t. I, s. 286.
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absolutny i musi być przez nas przyjęta. Ujawnia się ona poprzez wydarze-
nia i okoliczności życia, które są niezależne od naszej woli i nie zawsze ³atwe 
do przyjęcia, zw³aszcza gdy kontrastują z naszymi zamierzeniami i oczeki-
waniami. 

Św. Alfons poświęci³ temu zagadnieniu ma³e dzie³ko – które zyska³o wiel-
ką s³awę – zatytu³owane O zjednoczeniu z wolą Bożą. Uczy w nim, jak trzeba roz-
poznawać wolę Bożą w wydarzeniach życia i jednoczyć się z nią, szczególnie 
wtedy, gdy mamy do czynienia z przeciwnościami. Rozpoznawanie i wype³-
nianie woli Bożej jest dla niego procesem osobowego dialogu z Bogiem: to 
nie ślepe fatum, ale sam Bóg dotyka nas przez codzienne wydarzenia, obja-
wiające Jego kochającą wolę.

rozEzNaNiE wEwNętrzNE

Wola Boża może objawiać się poprzez przepisy i normy lub przez wyda-
rzenia życia, jednak najbardziej intrygującym problemem jest zwykle „discerni-
mento”, tzn. rozeznawanie woli Bożej. Z³ożoność sytuacji, w których cz³owiek 
żyje i dzia³a, narzuca mu konieczność uważnego rozeznawania impulsów 
i czyników zewnętrznych, a także wewnętrznych motywacji, które prowadzą 
go do podejmowania określonych decyzji ze względu na cele, które pragnie 
osiągnąć. Rozeznawanie jest więc doświadczeniem wspólnym wszystkim lu-
dziom, którzy chcą żyć w sposób świadomy i uporządkowany, pragnącym 
osiągać w³asne cele i nadawać znaczenie w³asnym dzia³aniom, a co za tym 
idzie, w³asnej egzystencji. „Rozeznawanie duchowe” nabudowuje się na tym 
powszechnym doświadczeniu, które zostaje rozszerzone o wymiar wiary 
i przemienione  w relacji z Bogiem. Bóg objawia swoją wolę, wzywając oso-
bę poprzez powo³anie, które umieszcza ją w kontekście misji Kościo³a. 

Liguori jest przekonany, że Bóg faktycznie objawia każdemu swoją wo-
lę i w tajemniczy sposób kieruje go po drogach życia, aby móg³ podejmo-
wać decyzje „wed³ug upodobania Bożego”, czyli wype³niać Boży plan swego 
zbawienia. Święty zdaje sobie też sprawę z wielości i z³ożoności czynników, 
które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, a także z niebez-
pieczeñstw i iluzji, które, zamiast wzmocnić mi³ość Boga, zaspokajają tylko 
mi³ość w³asną. Dlatego wydaje się niezwykle symptomatyczny fakt, że Ligu-
ori nie poświęca osobnego miejsca tzw. „rozeznawaniu duchów” (discernimento 
degli spiriti), w stylu s³awnego dzie³a G. B. Scaramellego czy choćby w stylu Ćwi-
czeń duchowych Ignacego Loyoli. Termin „rozeznawanie” – typowy dla litera-
tury duchowej XVIII wieku – pojawia się u Liguoriego bardzo rzadko i nigdy 
w kontekście duchowego poszukiwania. Nie ma go nawet w dzie³ku O zjedno-
czeniu z wolą Bożą ani w Umiłowaniu Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Alfons 
mówi natomiast chętnie o „sprawdzaniu” czy „potwierdzaniu woli Bożej” 
– „accertarsi della volontà divina”, jakby chcia³ zasugerować, że w gruncie rze-
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czy cz³owiek wyczuwa czy odczytuje bezpośrednio w swym sercu Bożą wolę, 
a potem musi tylko upewnić się o poprawności swego odczytania.

Bóg objawia się poprzez wydarzenia życia, a cz³owiek dochodzi do roz-
poznania Bożego planu we w³asnym sumieniu, medytując nad tymi zda-
rzeniami i wartościując je w świetle wiary. To wiara sprawia, że w sumieniu 
pojawia się świat³o i ³aska Ducha Świętego, na mocy której dochodzi się do 
coraz silniejszego wewnętrznego przekonania, które z kolei wymaga następ-
nie dodatkowego potwierdzenia ze strony autorytetów duchowych. W wizji 
Alfonsa wierzący nie koncentruje się zbytnio na analizie g³ębokiej uczucio-
wości, związanej z pulsowaniem swego wnętrza8, ale „spontanicznie” – dzięki 
darom Ducha Świętego – wyczuwa w sumieniu wolę Boga i w swojej wolno-
ści i autonomii poddaje w³asną intuicję osądowi kierownika duchowego. Li-
guori nie lekcewa¿y przy tym darów mistycznych nadzwyczajnych, jednak¿e 
(pewnie dlatego, że sam by³ mistykiem) ze względu na ³atwość pomieszania 
wewnętrznych poruszeñ dąży ciągle do „obiektywizacji” każdego doświad-
czenia duchowego, podkreślając konieczność aprobaty ze strony kierowni-
ka sumienia9. 

Z tego powodu doktor Kościo³a nie proponuje w swych dzie³ach żad-
nej „techniki” rozeznawania duchów, ale stara się rozbudzić wewnętrzną 
wrażl iwość , pojętą jako otwarcie na dary Ducha. Trudzi się, aby wierzący 
osiągną³ swego rodzaju inte l igencję  wiary, by dojrzewa³ przez kszta³to-
wanie swego sumienia  duchowego  i stawa³ się niezależny, poddając się 
roztropnie egzaminowi autorytetów duchowych.

Innymi s³owy, Liguori nie rozumie zjednoczenia z wolą Bożą jako jakie-
goś „automatyzmu”, dzięki któremu można odgadnąć z matematyczną do-
k³adnością Boską myśl, by potem „po prostu” wprowadzić ją w życie. Proces 
taki musi najpierw i przede wszystkim osiągnąć g³ębokość relacji między mi-
sterium Boga i misterium cz³owieka: Bóg, objawiając się, wy³ania się ze swą 
³aską w g³ębi ludzkiego sumienia, oświeconego wiarą i uwrażliwionego przez 
mi³ość, a wtedy osoba ludzka, wolna i inteligentna, jest zdolna zrozumieć 
i dokonywać wyborów zgodnie z Bożym upodobaniem.

Propozycja Alfonsa zawiera różne „niezbędne warunki” i niektóre „środ-
ki wspomagające”, by wierny móg³ rozpoznać wolę Boga i dorastać do pod-
jęcia decyzji, to jest zjednoczyć się z Jego planami. W swych pismach autor 
podkreśla na przyk³ad konieczność nieustannego zwiastowania mi³osiernej 
mi³ości Boga, objawionej w Chrystusie, bez którego to zwiastowania cz³o-
wiek traci wewnętrzną wrażliwość, nieodzowną do rozpoznawania Bożych 
zamys³ów. Nieustannie przypomina też o medytacji Chrystusa Ukrzyżo-
wanego – znaku najwyższej mi³ości – i o g³ębokiej, nieustannej modlitwie, 

8 A. Baruffo, Discernimento, w: Nuovo Dizionario di Spiritualità, red. S. de Fiores, T. Goffi, s. 424.
9 A. M de Liguori, Lettere di S. Alfonso Maria de’Liguori Fondatore della Congregazione del Santissimo Redentore Vescovo 

di Sant’Agata de’Goti e Dottore di Santa Chiesa, red. P. Kuntz, F. Pitocchi, t. I, Roma 1887-1890, s. 27.
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a także o zasadniczej roli sakramentów, aby Boża ³aska, przez wiarę, nadzie-
ję i mi³ość, mog³a stawać się świat³em w sumieniu cz³owieka poszukującego 
woli Bożej. Chętnie podkreśla też wartość „oświeceñ wewnętrznych” i uczy, 
jak zachowywać „distacco”, tzn. w³aściwy dystans względem rzeczywistości, 
by nie ulec prowadzącym donikąd z³udzeniom, lecz otwierać się z mocą na 
świat³o Boga. Wzorem swej umi³owanej św. Teresy poleca zw³aszcza inteligen-
tne kierownictwo duchowe, które może stać się prawdziwym wsparciem na 
drodze zbawienia.

Wybra³em na dzisiaj dwa interesujące – moim zdaniem – przyk³ady, które 
ukazują inteligentną postawę Świętego odnośnie do rozeznawania duchowe-
go. Pierwszy skierowany jest do tego, kto chce dokonać rozpoznania w³asne-
go powo³ania zgodnie z Bożym upodobaniem. Alfons szczerze poleca mu 
odprawienie „rekolekcji w ciszy i modlitwie”, żywiąc jedyne pragnienie po-
znania woli Boga: „koniecznym jest – pisze Święty – abyście mieli wolę ca³ko-
wicie zdecydowaną na pos³uszeñstwo Bogu i podążanie za powo³aniem, jakie 
Bóg wam wskaże, bez zastrzeżeñ. Więcej, nieodzowne jest, abyście nieustan-
nie prosili Pana, aby da³ wam poznać, w jakim stanie chcia³by was mieć”10. 
Precyzując swą myśl, Liguori podkreśla szczególne nastawienie, z jakim na-
leży poszukiwać świat³a Bożego, to jest „obojętność w³asnej woli”.

Aby mieć takie świat³o, potrzeba, abyście modlili się z wewnętrzną 
obojętnością. Kto prosi Boga, aby go oświeci³ odnośnie do jego powo-
³ania, ale modli się bez postawy wewnętrznej obojętności, to zamiast 
być zjednoczonym z wolą Bożą, szybko zechce, żeby to Bóg zjedno-
czy³ się z jego wolą. Ktoś taki podobny jest do kapitana, który udaje, 
że chce, żeby statek pop³yną³: rozwija żagle, a jednocześnie… rzuca 
w morze kotwicę; takiemu Pan nie da świat³a ani nie będzie do niego 
mówi³. Ale jeśli będziecie go prosić z wewnętrzną obojętnością i decy-
zją podążania za Jego wolą, On da wam poznać jasno powo³anie, któ-
re jest dla was najlepsze11.
Inny przyk³ad to kwestia pos³uszeñstwa prze³ożonym. Alfons uczyni³ z po-

s³uszeñstwa zakonnego prawdziwe narzędzie rozpoznawania woli Bożej. Jed-
nym ze zdañ najczęściej powtarzających się w jego pismach adresowanych do 
zakonników i mniszek, ale także do świeckich, jest niewątpliwie „Qui vos audit, 
me audit” – „kto was s³ucha, mnie s³ucha” (Mk 1,1). Autor widzi w pos³uszeñ-
stwie gwarancję bezpiecznego podążania po często dość skomplikowanych 
drogach ducha. Osobiste przekonania, dyktowane przez wewnętrzne żądze 
i ukryte pragnienie unikania ofiar i poświęceñ, są częstą przyczyną kompli-
kacji i godnych poża³owania opóźnieñ na drodze duchowej. 

10 A. M. de Liguori, Sull’utilità degli esercizi spirituali fatti in solitudine, w: Opere di S. Alfonso Maria de Liguori, t. III, 
Torino 1880, s. 616.

11 Tamże, s. 618.
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Liguori daleki jest jednak od rozumienia pos³uszeñstwa jako ślepego zda-
nia się na wolę kierownika duchowego czy innego zwierzchnika lub prze³ożo-
nego. Podkreśla przede wszystkim konieczność bezpośredniego i uczciwego 
dialogu, i to z obu stron, w którym zainteresowani zdobywają się na szcze-
rość ujawnienia swoich poglądów i intuicji i razem szukają rozwiązañ „we-
d³ug upodobania Bożego”.

Wzywając do pos³uszeñstwa, Liguori nie ma też zamiaru zwalniać wierzą-
cego z osobistej odpowiedzialności i osobistego poszukiwania woli Bożej, 
zawsze jednak w kontekście mi³ości. „Kto kocha Jezusa Chrystusa, jest po-
s³uszny i jest spokojny w każdej sytuacji”12. Mi³ość rozlana w naszym sercu 
przez Ducha emanuje mądrością, która jest dynamicznym świat³em prawdy, 
i jawi się jako roztropność na drodze duchowej. Osoba rozpalona mi³ością 
staje się przezroczysta na mądrą opatrzność Boga i staje się roztropna, dlate-
go nie może odrzucić osobistej roztropności, która jest „mistrzynią mądro-
ści”, podporządkowując się ślepo decyzjom innych. Jej umys³, wzmocniony 
duchową i moralną cnotą roztropności, musi być pos³uszny, ale nie ślepo, 
lecz tylko wtedy, gdy rozpozna, że być pos³usznym znaczy spe³nić wolę Bo-
żą. Prawość umys³u zależy bowiem także od mi³ości, pokory i nieabsoluty-
zowania „osądu w³asnego”13.

Jak widać z tych dwóch przyk³adów, Alfonsjañski wizja rozeznawania woli 
Bożej jest inteligentnym i pe³nym mądrości programem, który pozbawiony 
jest egzaltowanej naiwności i ma odwagę zmierzyć się ze z³ożonością sytua-
cji życiowych. Jednak nade wszystko dominuje w nim spojrzenie naznaczone 
autentyczną wiarą, nadzieją i mi³ością, które otwierając na dary Ducha, stają 
się świat³em na ludzkich ścieżkach. Takie podejście Liguoriego do problemu 
rozeznawania ma specyficzny charakter, który może być zrozumiany tylko 
w ca³ościowej perspektywie jego wizji drogi duchowej. Święty nie wskazuje 
nam drogi na skróty, ³atwej ścieżki do odkrycia zamys³u Bożego, ale raczej 
zróżnicowaną „pedagogię zbawczą”, rozbudowany „projekt życia duchowe-
go”, pojęty jako „praktyka mi³ości”.

zakończENiE

Duchowa propozycja Alfonsa M. de Liguori dla niektórych teologów 
może wydawać się zbyt eklektyczna i na pierwszy rzut oka pozbawiona ele-
mentów prawdziwie genialnych, jak na przyk³ad: oryginalnej metody mod-
litwy, organicznego ujęcia teologii życia duchowego czy nowej inkulturacji 
doświadczenia chrześcijañskiego14, jednak poznając ją bliżej, zw³aszcza w per-

12 Tenże, Lettere…, t. II, s. 236.
13 Por. D. Capone, Suor Celeste Crostarosa e Sant’Alfonso de Liguori. Incontri – spiritualità, Materdomini 1991, 

s. 171.
14 Por. M. Vidal, Morale e spiritualità, dalla separazione alla convergenza, Assisi 1998, s. 85.
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spektywie „zjednoczenia z wolą Bożą”, odkrywamy, że geniusz Alfonsjañski 
ma duży wk³ad w rozwój każdego z tych wymiarów, nadając im specyficzny 
charakter, rzeczywiście godny uwagi. Poddając dorobek Świętego g³ębszej 
i wolnej od uprzedzeñ analizie, widzimy, że można by nawet mówić o pew-
nej syntezie, zw³aszcza gdy patrzymy w perspektywie jego koncepcji zjedno-
czenia z wolą Bożą.

Pojęcie to, tak jak widzi je Liguori, prowadzi duchowość chrześcijañską 
do wewnętrznej jedności. Ogniskując wszystkie jej elementy i aspekty, tworzy 
pewną ca³ość, w której elementy te osiągają swój kompletny wymiar i odkry-
wają pe³niejsze znaczenie teologiczne. W ten sposób duchowość chrześcijañ-
ska jawi się bardziej jako bogaty i zróżnicowany, ale integralnie ukszta³towany 
program, jako propozycja jasna i kompletna. W perspektywie zjednoczenia 
z wolą Bożą u³atwiony jest dostęp do życia duchowego, które zostaje sprowa-
dzone w praktyce do jedynego tylko zasadniczego wymagania: „zjednoczyć 
swoją wolę z wolą mi³ującego Boga”.
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wstęP

W czasach, w których przysz³o nam żyć, widzimy, jak coraz mocniej ak-
centuje się życie bez Boga. Rozwój nauk, technologii, dobrobyt wydają się 
zaspokajać wszystkie potrzeby ludzi. Dlatego też Bóg staje się, ich zdaniem, 
niepotrzebny. Cz³owieka uważa się za absolutne centrum rzeczywistości1. 
W wyniku tego coraz więcej ludzi żyje w swego rodzaju iluzji, gdyż w grun-
cie rzeczy cz³owiek nie może zrozumieć siebie bez Boga. Zarazem wielu ludzi 
szuka dzisiaj pewnej mistyki, starając się nawiązać kontakt z Tajemnicą ludz-
kiego bytu. Stąd tak wielkie zainteresowanie religiami Wschodu.

Dla obu tych grup problemem jest relacja z Bogiem. Jedni tę relację zry-
wają, drudzy pragną ją pog³ębić.

Sam Kośció³ przeżywa te procesy w swoim wnętrzu, gdyż wielu odchodzi 
od wiary, a inni pragną czegoś więcej niż dotychczas. W tej sytuacji wspólno-
ta chrześcijan staje wobec wyzwania: co czynić, aby odpowiedzieć na najg³ęb-
sze potrzeby wspó³czesnego cz³owieka? Jak i co przepowiadać, aby wytworzyć 
między cz³owiekiem i Bogiem g³ęboką więź, która oprze się procesom zacho-
dzącym w świecie?

Wśród wielu możliwych odpowiedzi na to wyzwanie godną uwagi jest 
propozycja szwajcarskiego redemptorysty Paula Hitza2, który wróci³ do my-

1  Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja Ecclesia in Europa, Kraków 2003, nr 9.
2  Paul Hitz (1915-1974) by³ cenionym profesorem dogmatyki. Po studiach we Fryburgu wyk³ada³ teologię 

dogmatyczną w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Echternach (Luksemburg) 
oraz w Instytucie Katechetycznym „Lumen Vitae” w Brukseli. By³ także wyk³adowcą na Akademii Al-
fonsjañskiej w Rzymie, jak również profesorem Uniwersytetu Laval w Quebecu (Kanada). W 1974 r. 
uczestniczy³ jako ekspert w pracach synodu biskupów, który zajmowa³ się kwestią ewangelizacji i któ-
rego owocem jest adhortacja Evangelii nuntiandi. W swoich publikacjach porusza³ przede wszystkim 
zagadnienie odnowy misji ludowych, zw³aszcza kaznodziejstwa misyjnego, a także kwestie chrystolo-
giczne i mariologiczne. By³ doskona³ym znawcą i propagatorem teologii biblijnej. Przyczyni³ się do po-
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śli Kościo³a pierwotnego i w życiu pierwszej wspólnoty odnalaz³ inspirację 
do rozwiązania wymienionych problemów.

Celem artyku³u jest przybliżenie wizji kerygmatycznego przepowiadania 
Hitza oraz pobudzenie do refleksji na temat przepowiadania kerygmatu i je-
go roli w życiu cz³owieka.

i. istota kErygmatu chrzEścijańskiEgo

Wed³ug omawianego autora, kerygmat oznacza akt bądź przedmiot (treść) 
proklamacji3. Jest to z jednej strony g³oszenie s³owa, z drugiej zaś to, co zosta-
³o og³oszone, czyli treść. Ponadto proklamowane s³owo z mocy Boga jest zara-
zem uobecniającym się wydarzeniem dotykającym życia ludzkiego. Dlatego 
też kerygmat jest rzeczywistością dynamiczną.

1. dynamiczny cHarakter kerygmatu

Wed³ug Hitza, kerygmat nie jest rzeczywistością statyczną, ale dynamicz-
ną. Jego dynamizm wyp³ywa z faktu, iż jest to akt proklamacji s³owa Bożego. 
Osoba, która przepowiada, wykonuje pewną dynamiczną czynność. Krzy-
czy, g³osi, przekazuje pewną treść. Czyni tak, ponieważ doświadczy³a na so-
bie dzia³ania s³owa Bożego.

Drugim elementem, który sprawia, i¿ kerygmat ma charakter dynamicz-
ny, jest jego aktualizacja. Kerygmat nie jest abstrakcją, lecz konkretnym wy-
darzeniem, które dotyka egzystencji s³uchaczy4. G³oszony kerygmat nie jest 
przesz³ością, ale nieustannym „teraz”, wydarzeniem, które aktualizuje się 
w momencie przepowiadania. Wynika to z tego, że jedyną jego treścią jest 
sam Jezus Chrystus – pe³nia s³owa Bożego skierowanego do ludzi5. On, mo-
cą Ducha Świętego, sprawia, że s³owo ludzkie staje się wydarzeniem, które 
swoją zbawczą mocą dotyka życia s³uchaczy.

Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie możemy zauważyć, że 
kerygmat ma charakter dynamiczny. Jego starotestamentowa, czyli prorocka, 
oraz nowotestamentowa, to znaczy apostolska proklamacja jest zawsze czyn-
nością, która oddzia³uje na s³uchaczy, stając się dla nich wydarzeniem.

wstania w 1951 r. Centrum Pastoralnego Misji Wewnętrznych. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu 
Hitz nakreśli³ w³asną wizję przepowiadania, opartą na kerygmacie apostolskim. Zainicjowana przez 
niego odnowa mia³a wielki wp³yw na kszta³towanie się przepowiadania misyjnego przed i po Soborze 
Watykañskim II.

3 Por. P. Hitz, L’annonce missionnaire de l’Évangile (dalej: LmE), Paris 1954, s. 73.
4 Por. tam¿e, s. 129.
5 Por. tam¿e, s. 97.
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1.1. Proklamacja kerygmatu w Starym Testamencie

Kerygmat w Starym Testamencie to alarmujący krzyk wobec nadchodzące-
go dnia Jahwe6. W treści starotestamentowego kerygmatu dominuje zapowiedź 
zag³ady. „Zadaniem proroków Starego Testamentu by³o g³oszenie przyjścia 
Pana, przypominanie pierwszej Paschy i przymierza synajskiego, nawo³ywa-
nie ludu do nawrócenia się do Boga w sposób radykalny i ca³kowity. Wszyst-
kie te interwencje prorockie mia³y charakter paschalny i eschatologiczny”7.

Prorok by³ heroldem wybranym przez Jahwe, aby uroczyście proklamować 
Jego s³owa dla ludu. By³ ca³kowicie zaangażowany i poch³onięty treścią, któ-
rą g³osi³, i samym g³oszeniem. On ży³ tą treścią, bo zosta³ „dotknięty” przez 
Jahwe. Nosi³ w sobie doświadczenie Boga żywego, zazdrosnego o swój lud, 
doświadczenie mocy s³owa Bożego. Wobec takiego doświadczenia nie móg³ 
pozostać bierny. Musia³ powiadomić wszystkich, aby mogli podjąć decyzję 
o zmianie dotychczasowego życia wobec strasznego dnia gniewu Jahwe.

1.2. Proklamacja kerygmatu w Nowym Testamencie

Podczas gdy w kerygmacie Starego Testamentu dominuje zapowiedź zag³a-
dy, w Nowym Testamencie na pierwszym planie znajduje się orędzie zbawie-
nia związane z wydarzeniem Chrystusa. Wszystko jest postrzegane i g³oszone 
w świetle Paschy8.

Aposto³owie byli autentycznymi następcami proroków. Oni jako widzial-
ne narzędzia (przedstawiciele) Chrystusa zmartwychwsta³ego wype³niali w Je-
go imieniu powierzoną im misję. Podstawowym ich zadaniem by³o g³oszenie 
Ewangelii, które zapewne dokonywa³o się w różny sposób, lecz zasadniczo 
polega³o na publicznym proklamowaniu orędzia Boga9. Aposto³owie byli he-
roldami og³aszającymi dobrą nowinę. Bowiem keryssein to nie tyle „mówić”, 
ile „obwieszczać” na ca³e gard³o zbawienie Boże w Chrystusie Jezusie tak, aby 
s³uchacze przyjęli je i uwierzyli w Syna Bożego. W kerygmacie g³osili to, co 
widzieli i czego doświadczyli. „Kerygmatyczne przepowiadanie aposto³ów 
nie polega³o na g³oszeniu jakiejś nauki o religii lub zasad moralnych, lecz 
na dawaniu świadectwa o wydarzeniu, a w³aściwie o Osobie, to jest o Jezusie 
Chrystusie, zmartwychwsta³ym Odkupicielu”10.

6 Por. tam¿e, s. 76.
7 P. Hitz, H. Nieman, Quemnam locum habent missiones nostrae populares in vita Ecclesiae?, „Analecta” 2 (1954), 

s. 62.
8 Por. LmE, s. 100.
9 Por. P. Hitz, H. Nieman, Quemnam locum..., s. 63.
10 P. Hitz, Christozentrische Glaubensverkündigung, „Paulus” 21 (1949), s. 9.



STUDIA REDEMPTORYSTOWSKIE156

1.3. dynamika kerygmatu jako wydarzenia

Hitz wskazuje, że s³owo Boże nie jest wy³ącznie zbiorem prawd, lecz prze-
de wszystkim tętniącą życiem historią, aktualizującą się w każdym czasie.

Izrael poznawa³ wolę Boga poprzez wydarzenia, które dzia³y się w jego hi-
storii. Prorocy Starego Testamentu, g³osząc s³owo Boga, g³osili wydarzenie. 
Ich s³owa nigdy nie by³y samą treścią, ale stawa³y się konkretną rzeczywistoś-
cią. Bóg poprzez s³owa proroków stawa³ się obecny w życiu narodu wybrane-
go i dokonywa³ wielkich dzie³.

Podobnie w Nowym Testamencie: aposto³owie g³osili nie tylko naukę 
i przykazania Chrystusa, ale także poprzez s³owo nieśli światu odkupieñcze 
dzie³o Zmartwychwsta³ego11. Ewangelia bowiem nie jest „czymś”, ale kon-
kretną Osobą, Jezusem Chrystusem, umar³ym, zmartwychwsta³ym i uwiel-
bionym, którego dzie³o zbawcze ogarnia wszystkich ludzi12. „Odkupienie 
polega na tym, że stwórcza wszechmoc Boga przemienia nasz byt przez mi-
³ość. Nie jest to więc tylko idea, ale rzeczywistość, która może nadać kieru-
nek ludzkiemu ¿yciu”13. Tam więc, gdzie g³oszony jest kerygmat, obecne staje 
się królestwo Boże. Moc Boga w g³oszonym s³owie sprawia, że powstaje nowa 
rzeczywistość. Ten, kto przyjmuje je z wiarą, już doświadcza zbawienia.

2. trEść kErygmatu

W koncepcji Hitza treść kerygmatu jest ukazana jako źród³o radości i na-
dziei dla cz³owieka. Podkreśla on wydarzenie Paschy Chrystusa, gdyż stano-
wi ono centrum historii zbawienia. Dzięki temu wydarzeniu cz³owiek może 
inaczej spojrzeć na swoją grzeszność, odczytać ją jako felix culpa. Może także 
doświadczyć radości z nadejścia Pana w czasach ostatecznych i nie lękać się 
sądu. Wszystko to staje się możliwe dzięki nawróceniu, które rozpoczyna się 
od przyjęcia z wiarą Bożego s³owa.

2.1. Pascha Chrystusa

W koncepcji omawianego autora wszystko koncentruje się wokó³ Paschy 
Chrystusa. Wszystkie inne wydarzenia z życia Jezusa czy historii zbawienia 
są zawsze ukazywane w relacji do Chrystusa14.

Pascha jest decydującym ośrodkiem, historyczno-zbawczym szczytem, 
czynnikiem syntetyzującym ca³e misterium zbawienia. Ca³e dzie³o zbaw-

11 Por. tam¿e, s. 11.
12 Por. tam¿e, s. 9.
13 LmE, s. 242.
14 Por. tam¿e, s. 114.
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cze ma swą podstawę w tajemnicy Paschy Chrystusa. Ca³e Boże zbawienie 
dostępne jest tylko w uwielbionym Chrystusie, czyli w misterium Jego Pas-
chy15. Dlatego chrześcijañstwo jest wiarą w wydarzenie śmierci i zmartwych-
wstania Chrystusa, która budzi radość z powodu zbawienia już dokonanego 
przez Boga w naszym Odkupicielu Jezusie Chrystusie16.

Wed³ug Paula Hitza, przepowiadanie kerygmatu nie powinno negować 
przerażającej rzeczywistości grzechu. „Tajemnica niegodziwości” wchodzi 
w przedmiot kerygmatu. Nie jest to jednak temat centralny ani motyw do-
minujący, tylko tragiczny wstęp17.

G³osząc misterium paschalne Chrystusa, nie można pominąć tego tra-
gicznego początku, który stawia cz³owieka w prawdzie o swoim po³ożeniu, 
a zarazem uświadamia mu wielkość Bożego Odkupienia. Przepowiadanie 
wierne kerygmatowi apostolskiemu ma obnażać tragiczne po³ożenie upad³ej 
ludzkości, zranionej przez grzech i poddanej w³adzy szatana. To przepowia-
danie powinno burzyć wszelkie iluzje co do możliwości zbawienia cz³owie-
ka przez cz³owieka, gdyż tylko Bóg może zbawić grzesznika. Ma ono także 
informować, że Bóg już dzia³a, a ludzkość już jest zbawiona w Jezusie Chry-
stusie. Kerygmat ma uświadomić cz³owiekowi, że w tej tragicznej sytuacji Bóg 
zainterweniowa³ przez swego Syna, który odnowi³ ludzkość, pokona³ moce 
piekielne oraz objawi³ życie wieczne wszystkim, którzy wierzą w Boskiego 
Zbawiciela (por. J 3,16-17; Rz 3,23-24)18. W kerygmacie, tak jak w misterium 
Paschy, Bóg nie przychodzi potępiać, ale szukać i zbawiać to, co zginę³o (por. 
J 3,17; Łk 19,10)19. „Im bardziej bowiem cz³owiek będzie świadom cudownej 
mi³ości Boga, tym g³ębiej odczuwać będzie w³asny grzech, z którego tylko ³a-
ska Boża może go wybawić”20.

2.2. Paruzja i sąd

G³oszenie kerygmatu ma charakter eschatologiczny i dlatego nie można 
pominąć prawd wiecznych, takich jak paruzja, sąd i piek³o. Jednak proklamu-
jąc te wydarzenia, należy widzieć je w świetle Paschy Chrystusa. „G³oszenie 
sądu i piek³a jest koniecznym elementem kerygmatu chrześcijañskiego. Ozna-
cza to g³oszenie ludziom przerażającego niebezpieczeñstwa, które im grozi, 
ukazując równocześnie zbawienie ofiarowane im w Jezusie Chrystusie”21.

Hitz podaje, że g³oszenie przyjścia Jezusa jako Sędziego stanowi temat 
przepowiadania i ścis³ą zawartość kerygmatu apostolskiego. „W Chrystusie 

15 Por. P. Hitz, Ostergeheimnis und Seelsorge, cz. I, „Schweizer Kirchenzeitung” 118 (1950), s. 239.
16 Por. LmE, s. 97.
17 Por. tam¿e, s. 98-99.
18 Por. tam¿e, s. 99.
19 Por. tam¿e, s. 103.
20 P. Hitz, Die erneuerte Predigt, „Lebendige Seelsorge” 9 (1958), s. 94.
21 LmE, s. 119.
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nie ma sprzeczności między Jego funkcją odkupieñczą a rolą sędziego. Jezus 
wykonuje sąd przez Odkupienie, udzielając nowego życia. On nie przyszed³, 
aby potępiać, lecz by zbawiać (por. J 12,47). Jego dzie³o zbawcze pozwala do-
konać przejścia ze świata grzesznego do sprawiedliwości Bożej. Jego sąd jest 
ożywiającym usprawiedliwieniem (por. Rz 3,21-26)”22.

Paruzja będzie aktualizacją sądu Bożego już dokonującego się na świecie 
w Chrystusie Jezusie zmartwychwsta³ym. Trzeba się więc nawrócić i być go-
towym na Jego powtórne przyjście23. Powtórne przyjście Jezusa jest wielką 
nadzieją Kościo³a, gwiazdą, która niesie pociechę w czasach ucisku i prześla-
dowañ24. Zawiera ono w sobie dobrą nowinę, że królestwo Boże zainauguro-
wane w misterium paschalnym rozszerzy się na ca³y wszechświat, eliminując 
to wszystko, co jest wrogie w stosunku do Boga. Dla chrześcijan nadchodzą-
cy „dzieñ Pañski” jest wielką nadzieją25.

2.3. Wezwanie do nawrócenia

Paul Hitz uważa, że w treści kerygmatu znajduje się również wezwanie 
do nawrócenia i podjęcia decyzji26. Chocia¿ nie zawsze w przepowiadaniu 
aposto³ów pojawia się bezpośrednio s³owo „nawrócenie” (metanoia), to jed-
nak obecne jest w wyrażeniach analogicznych, takich jak wiara i mi³ość, al-
bo w mowie o grzechu27.

Kerygmat jest g³oszeniem Osoby Jezusa Chrystusa, który chce wejść w rela-
cję z cz³owiekiem. Przez g³oszone s³owo uobecnia się propozycja Boga wobec 
cz³owieka. „W spotkaniu z Bogiem decyduje się, jaki kszta³t przyjmie ludzka 
egzystencja: czy cz³owiek osiągnie, czy utraci królestwo Boże. G³oszone s³owo 
Boże dotyka konkretnych ludzi i wzywa ich do zajęcia stanowiska. Gdy Bóg 
się zbliża, wzywa do podjęcia decyzji „za” Nim lub „przeciw” Niemu28. Ta 
decyzja wyraża się poprzez wiarę w g³oszone s³owo. Na jej kszta³t nie wp³ywa 
ludzka retoryka czy psychologia, ale żywe S³owo Ojca. Do nawrócenia pro-
wadzi sam Chrystus obecny w przepowiadaniu, który dla jednych jest zgor-
szeniem i g³upotą, a dla innych mocą i mądrością Bożą (por. 1 Kor 1,23)29.

22 Tamże, s. 120.
23 Por. tam¿e, s. 123.
24 Por. tam¿e, s. 122.
25 Por. P. Hitz, Krise der Hoffnung in der Seelsorge, „Anima” 7 (1952), s. 104.
26 Por. P. Hitz, Primat der Verkündigung, „Paulus” 26 (1954), s. 50.
27 Por. LmE, s. 89.
28 Por. P. Hitz, Zur Theologie der Predigt, cz. II, „Schweizer Kirchenzeitung” 121 (1953), s. 583.
29 Por. LmE, s. 130.
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ii. centraLne miejsce kerygmatu W przepoWiadaniu 
słowa BożEgo

Przepowiadanie s³owa jest bardzo ważną pos³ugą Kościo³a, bowiem przez 
„g³upstwo” g³oszenia s³owa Bóg chce doprowadzić ludzi do zbawienia (por. 
1 Kor 1,21). Przepowiadane s³owo musi być ściśle związane ze s³owem, które 
Bóg wypowiedzia³ do ludzi w swoim Synu. „Jezus Chrystus stanowi kryte-
rium wszelkiego przepowiadania, gdyż jest objawieniem się Boga w świecie 
i ze względu na świat”30. Pascha Chrystusa ma być, wed³ug Hitza, centrum 
wszelkiego przepowiadania31.

1. kerygmat a kryzys przepoWiadania

Niezrozumienie i niedoświadczenie przez duchownych dobrej nowiny 
wp³ynę³o na to, iż wielu wspó³czesnych chrześcijan nie doświadczy³o, czym 
jest Ewangelia. „Dla wielu chrześcijan religia kojarzy się z katalogiem przyka-
zañ i tablicą ostrzegającą. Chrześcijañstwo nie jest dla nich radosną nowiną, 
którą się z wdzięcznością przyjmuje, ale prawem i ciężarem, któremu trzeba 
się poddać. Nie ma tu nawet śladu świadomości Odkupienia”32. W takiej 
sytuacji należy szukać takiego sposobu g³oszenia s³owa Bożego, który by³-
by przydatny wspó³czesnemu Kościo³owi i wychodzi³by naprzeciw potrze-
bom tego świata33.

1.1. Braki w przepowiadaniu

Szwajcarski teolog uważa, że brak dok³adnego studium nad Biblią oraz 
nik³a znajomość liturgii i pierwotnej tradycji Kościo³a sta³y się przyczyną 
niepe³nych ujęć w teologii, na przyk³ad chrystologii (w tym soteriologii), 
eklezjologii, eschatologii34. Wynikiem tego by³o po³owiczne odczytanie wyda-
rzenia Paschy i jego znaczenia dla cz³owieka. Dalszym krokiem by³o niew³aś-
ciwe przepowiadanie podkreślające wy³ącznie obowiązki cz³owieka w drodze 
do zbawienia.

W przepowiadaniu zwrócono się ku moralności, sądząc, że nak³onienie 
cz³owieka do czynienia dobra jest równoznaczne z nawróceniem i wiarą. Za-

30 P. Hitz, Zur Aktualität Karl Barths. Theologische Aspekte der Katechese heute, „Theologie der Gegenwart” 14 
(1971), s. 137.

31 Por. LmE, s. 166.
32 P. Hitz, Heilige Osterfeier: eine seelsorgliche Besinnung, Luzern 1952, s. 19.
33 Por. LmE, s. 171.
34 Por. tam¿e, s. 260, 234.
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pomniano o znaczeniu wydarzenia Paschy Chrystusa, a zwrócono się ku pra-
wu i konsekwencjom wynikającym z jego nieprzestrzegania.

W wypadku gdy wzywanie do obowiązków nie przynios³o większych efek-
tów, niektórzy kaznodzieje zaczęli stosować jako metodę w przepowiadaniu 
wywo³ywanie strachu, aby tym środkiem zmobilizować cz³owieka do prze-
miany życia. Szczegó³owo przedstawione wizje paruzji, sądu i piek³a mia³y 
wp³ynąć na postępowanie wed³ug zasad chrześcijañskich.

Pomijanie wydarzenia Paschy Chrystusa i jego zbawczego znaczenia spo-
wodowa³o, że g³oszone s³owo nie by³o już dobrą nowiną, ale nowiną zobo-
wiązującą, często wręcz terroryzującą cz³owieka, sprowadzoną do wyk³adu 
moralności chrześcijañskiej.

1.2. Potrzeba odnowy przepowiadania

Wed³ug Hitza, odnowa przepowiadania jest związana z odnową teologii 
i antropologii. Potrzeba spojrzenia na Boga i cz³owieka w świetle wydarze-
nia Paschy Chrystusa. W tym bowiem wydarzeniu jawi się w pe³ni inicjatywa 
Boga oraz w³aściwy obraz cz³owieka. „Potrzeba ca³kowitej zmiany perspek-
tywy, nowej orientacji, która znajdzie odbicie w ca³ości przepowiadania, jak 
i w poszczególnych kazaniach misyjnych. Potrzeba kontaktu ze źród³ami 
biblijnymi i liturgicznymi, aby odnaleźć prawdziwy sens przepowiadania 
chrześcijañskiego”35.

Wed³ug szwajcarskiego teologa, trzeba ukazać ekonomię zbawczą tak, jak 
ukazuje ją Biblia, na przyk³ad poprzez syntezę kerygmatyczną skoncentro-
waną na królestwie Bożym wed³ug synoptyków czy na życiu w Chrystusie 
wed³ug św. Paw³a. Hitz sugeruje, że najbardziej pożądanym w tym względzie 
by³oby przepowiadanie wyraźnie paschalne, gdyż na wydarzeniu paschal-
nym skoncentrowane jest ca³e objawienie chrześcijañskie. Pascha, czyli po-
wstanie z martwych Jezusa Chrystusa, jest centralnym wydarzeniem ca³ej 
ekonomii zbawienia36.

To kluczowe wydarzenie stawia cz³owieka w innym świetle. W związku 
z tym Hitz uważa, że w przepowiadaniu trzeba wyjść od wewnętrznych prag-
nieñ cz³owieka, a nie opierać się tylko na tym, co zewnętrzne. Najg³ębsze 
ludzkie pragnienia to zbawienie i szczęście, które ukierunkowują cz³owieka 
na nieskoñczoność37.

35 Tamże, s. 236.
36 Por. tam¿e, s. 239.
37 Por. tam¿e, s. 225.
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1.3. Wartość kerygmatu

Dla Hitza bezdyskusyjnym jest, że istotę przepowiadania s³owa Bożego 
stanowi kerygmat, który niesie Ewangelię, to jest Osobę Zbawiciela.

Kerygmat nie jest przepowiadaniem moralizującym, terroryzującym, 
oskarżającym, ale przynoszącym cz³owiekowi radość, wyzwolenie i pokój. 
To wszystko wyp³ywa z niesionej przez kerygmat dobrej nowiny o Bożej mi-
³ości. Ta w³aśnie mi³ość najpe³niej objawi³a się w Osobie Jezusa Chrystusa. 
Stąd chrześcijañstwo nie opiera się na prawach i obowiązkach, które należy 
spe³niać, ale na niezrozumia³ym do koñca dla cz³owieka, zadziwiającym ob-
jawieniu, że Bóg pierwszy nas umi³owa³ w Jezusie Chrystusie. „To przez wiarę 
w mi³ość objawioną w Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwsta³ym cz³owiek 
dostępuje udzia³u w Bożym zbawieniu, a nie przez wysi³ek moralny jako ta-
ki. Przemiana obyczajów p³ynie z wiary w Chrystusa i ją objawia”38.

S³owo kerygmatu jest nieustannie żywe i zdolne zaspokoić pragnienia 
ludzkiego serca, bo w jego centrum jest konkretna Osoba, z którą cz³owiek 
może nawiązać relację. „Ewangelia znalaz³a swoją personifikację w Chrystu-
sie. On jest wcielonym S³owem Bożym, królestwem i zbawieniem Bożym, 
a tym samym historyczno- i praktyczno-zbawczym, a więc kerygmatycznym 
centrum”39. Dlatego przepowiadanie musi prowadzić do osobistej relacji z Je-
zusem Chrystusem40. W objawieniu chrześcijañskim chodzi bowiem o obja-
wienie osobowej mi³ości, którą Bóg pierwszy nas umi³owa³41.

Kerygmat odpowiada na pragnienia i pytania cz³owieka. S³owo kerygma-
tu pomaga cz³owiekowi odnaleźć sens swojego istnienia. „Odkryć Chrystu-
sa zmartwychwsta³ego oznacza dla ludzi odkryć tajemnicę cz³owieczeñstwa 
i swojej w³asnej egzystencji. Zmartwychwstanie Chrystusa jako «przed³uże-
nie» wcielenia Syna Bożego wskazuje na pierwotne przeznaczenie każdego 
cz³owieka”42.

2. głoszENiE kErygmatu odPowiEdzią Na kryzys wiary

Kolejnym argumentem za przepowiadaniem kerygmatu jest kryzys wiary. 
Jest on bezpośrednio związany z problemem przestawienia akcentów w prze-
powiadaniu. Zamiast g³osić s³owo prowadzące do spotkania Boga z cz³o-
wiekiem, kaznodzieje stawiali na pierwszym miejscu wymagania moralne. 
Tymczasem u podstaw prawdziwej moralności chrześcijañskiej stoi wiara 
i wszelkie czyny mi³ości z niej naturalnie wyp³ywają.

38 Por. tam¿e, s. 218.
39 P. Hitz, Die erneuerte..., s. 88.
40 Por. P. Hitz, Zur Aktualität..., s. 138.
41 Por. P. Hitz, Réflexions sur la théologie en notre temps, cz. II, „Nouveau Revue Theologique” 94 (1972), 

s. 692.
42 P. Hitz, Jésus Ressuscité, l’humanité et l’Église, „Lumen Vitae” 20 (1965), s. 423.
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2.1. Problem wiary we wspó³czesnym świecie

Przyglądając się pos³udze duszpasterskiej, Hitz zauważa pewien problem. 
Bardzo często zak³ada się, że wszyscy ludzie wierzą w Boga, dlatego nak³ania 
się ich do spe³niania określonych praktyk religijnych. „Tymczasem «prakty-
kowanie wiary» poprzez udzia³ w niedzielnej Eucharystii nie oznacza jeszcze, 
że motywem spe³niania praktyk religijnych jest wiara”43. Coraz częściej przyj-
muje się sakramenty bez wiary, na sposób magiczny czy automatyczny.

Hitz zauważa również, że zanika „katechumenat spo³eczny”, w którym 
rodzina pe³ni³a funkcję ³ącznika między chrztem dziecka a wiarą Kościo³a. 
„Rodzina w coraz mniejszym stopniu pe³ni rolę wychowawcy i opiekuna 
w dziedzinie wiary”44. W niewielkim stopniu realizowane jest za³ożenie, że 
rodzice i chrzestni mają obowiązek doprowadzić dziecko do żywej wiary.

Szwajcarski teolog zwraca też uwagę na to, że pod wp³ywem ogromnego 
przep³ywu treści w środkach spo³ecznego przekazu ludzie coraz mniej wrażli-
wi są na s³owo. „Ludzie uodpornili się na s³owo z powodu dzienników i pro-
pagandy, która zasypuje adresatów pustymi obietnicami. Dlatego też nie lubią 
kazañ pustych, o ma³ej sile oddzia³ywania”45. Media promują styl życia czę-
sto odmienny od Ewangelii, a nawet wręcz zasypują cz³owieka informacja-
mi o jego wspania³ości. Dlatego też cz³owiek odrzuca propozycję Ewangelii 
i sk³ania się ku ³atwiejszemu życiu, które nie wymaga wysi³ku.

Procesy te sprawiają, że coraz mniej jest chrześcijan wierzących, to znaczy 
związanych z Chrystusem osobową więzią, a coraz więcej pojawia się ludzi 
tzw. religijnych, którzy uczestniczą w rytach zewnętrznych, jednak brakuje 
im poczucia obecności Boga.

Zdaniem Hitza, największym brakiem wspó³czesnego chrześcijañstwa 
nie jest więc zanik praktyk religijnych i upadek obyczajów, ale s³abość lub 
brak wiary46.

2.2. Wiara jako cel przepowiadania

Szwajcarski teolog uważa, że bezpośrednią przyczyną wiary jest objawienie 
się Boga w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego, które dociera do ludz-
kiego serca. Przyczyną instrumentalną tego spotkania z Bogiem jest kościel-
ne przepowiadanie, które konfrontuje cz³owieka ze s³owem Bożym47. Dlatego 
Kośció³ winien na nowo odkryć kerygmatyczny rodzaj przepowiadania no-
wotestamentowego. Wed³ug Hitza, kerygmat odgrywa tutaj fundamentalną 

43 P. Hitz, Die Glaubensbekehrung der Christen, „Anima” 12 (1957), s. 139.
44 LmE, s. 175.
45 Tamże, s. 177.
46 Por. tam¿e, s. 174.
47 Por. tam¿e, s. 188.
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rolę, gdyż jest on kościelną pos³ugą budzenia wiary48. Kerygmat polega na 
og³aszaniu dzie³a Boga tak, aby jasno wybrzmia³o to, co On uczyni³ dla nas 
w Jezusie Chrystusie. „Przepowiadanie ma prowadzić do spotkania z Chry-
stusem ukrzyżowanym, zmartwychwsta³ym i dokonującym sądu. Dzięki prze-
powiadaniu swoich s³ug Chrystus wychodzi na spotkanie swoich wiernych 
s³uchaczy i w³ącza ich w swoje w³asne doświadczenie Paschy”49.

Przepowiadanie wydarzeñ paschalnych, które mocą Ducha Świętego stają 
się obecne dla s³uchaczy, powoduje, że cz³owiek w spotkaniu z Osobą Chry-
stusa opowiada się „za” Nim lub „przeciwko” Niemu. „Wiara chrześcijañ-
ska nie opiera się na oczywistości jakiejś idei albo na sile argumentów, lecz 
na objawieniu się Osoby osobie, czyli objawieniu się Boga żyjącego cz³owie-
kowi grzesznemu. Wed³ug Nowego Testamentu, wiara i kerygmat mają tę sa-
mą treść (por. 1 Kor 15,14), a wiara pochodzi z us³yszanego kerygmatu (por. 
Rz 10,17)”50.

3. skutki przepoWiadania kerygmatu

Hitz zachęca do przepowiadania kerygmatu, który może przynieść pew-
ne ożywienie chrześcijañstwa. Przede wszystkim chodzi o wzbudzenie wiary 
i odnowę wspólnoty Kościo³a. G³oszony kerygmat rodzi także nowe wspól-
noty wierzących, które stają się miejscem realizowania mi³ości Chrystusa 
i znakiem Bożej obecności.

3.1. Wiara i nawrócenie

Najważniejsze owoce przepowiadania kerygmatu to wiara i nawrócenie. 
Hitz powtarza za św. Paw³em, że wiara rodzi się ze s³uchania s³owa Bożego 
(por. Rz 10,17).

Wiara uzdalnia cz³owieka do oparcia się jedynie na Bogu, który objawi³ się 
w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. „Wiara w Biblii nie oznacza «martwej wia-
ry», to znaczy przyjęcia jakichś prawd za prawdziwe, ale to zaufanie w zbawczą 
mi³ość i wszechmoc Boga, która objawia się w Jezusie Chrystusie. Wierzyć zna-
czy: wszystko postawić na Boga. Takiego nawrócenia w wierze domaga się Je-
zus jako odpowiedzi na Ewangelię o nadchodzącym królestwie Bożym”51.

Nawrócenie to także owoc g³oszonego kerygmatu. „Nawrócenie nie jest 
poddaniem się jakiemuś imperatywowi, ale zwróceniem się serca ku Bogu, 
spowodowanym proklamacją wielkich dzie³ Bożych dokonanych przez Chry-

48 Por. tam¿e, s. 189.
49 P. Hitz, Ostergeheimnis und Seelsorge, cz. II, s. 253.
50 LmE, s. 188-189.
51 P. Hitz, Die Glaubensbekehrun..., s. 137.
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stusa i w Chrystusie”52. Nie domaga się więc znajomości wszystkich prawd 
wiary, ale przyjęcia orędzia chrześcijañskiego w ogólności. Przede wszystkim 
chodzi tutaj o przyjęcie pierwszego przepowiadania, którego treścią jest zba-
wienie cz³owieka grzesznego przez Jezusa Chrystusa. Przyjęcie tego orędzia 
dokonuje się przez spotkanie z żywym Chrystusem Odkupicielem w Jego 
s³owie53.

Nawrócenie nie jest więc w pierwszym rzędzie wynikiem prywatnych po-
stanowieñ cz³owieka czy podjęcia pewnych praktyk pokutnych, ale owocem 
przepowiadania s³owa Bożego i spotkania cz³owieka z Osobą Chrystusa. 
„Nie chodzi więc o poprawę obyczajów czy powrót do praktyk religijnych, 
ale o przylgnięcie w sercu do Osoby i dzie³a zbawczego Chrystusa, które po-
przedza wszelką pokutę i jest synonimem wiary, która zbawia”54.

3.2. Wspólnota, mi³ość, apostolat

Dzięki us³yszanemu kerygmatowi cz³owiek nawiązuje osobową więź 
z Chrystusem i zaczyna w Niego wierzyć. Kolejnym krokiem jest powstanie 
wspólnoty ludzi wierzących lub odnowa istniejącej wspólnoty, gdyż przy-
jęcie dobrej nowiny tworzy nową bądź umacnia istniejącą już więź między 
ludźmi.

We wspólnocie, która odnawia się mocą s³owa Bożego, rodzi się mi³ość. 
Jest ona owocem doświadczenia kerygmatu i wykracza poza rozumienie świa-
ta. Mi³ość, którą ukazuje kerygmat i której doświadczają wierni, to nie tyl-
ko filantropia i szacunek dla cz³owieka. Jest ona bowiem tą samą mi³ością, 
która znalaz³a wyraz we wcieleniu i uniżeniu Chrystusa aż do śmierci i któ-
rej zwycięstwo objawi³o się w zmartwychwstaniu i nape³nieniu ludzi mocą 
Ducha Świętego55.

Cz³owiek, który żyje taką mi³ością, nosi w sobie pragnienie dzielenia się 
nią. Stąd wyrasta w naturalny sposób apostolat. „Doświadczenie mi³ości 
w wydarzeniu Paschy sk³ania do przekazywania jej dalej”56. Chrześcijanie 
dzięki doświadczeniu mi³ości Boga stają się heroldami tej zadziwiającej mi-
³ości i promieniują nią w świecie. „Si³a przekonania mi³ości p³ynie stąd, że 
jest to konkretne wyrażenie wiary chrześcijañskiej i znak Chrystusa żyjące-
go między ludźmi”57.

52 K. Kretz, Note preliminaire, w: K. Kretz, P. Hitz, Missions paroissiales et liturgie, Brugges 1957, s. 35.
53 Por. LmE, s. 191.
54 K. Kretz, Note preliminaire..., s. 35.
55 Por. P. Hitz, Primat..., s. 53.
56 P. Hitz, Zur Aktualität..., s. 138.
57 LmE, s. 201.
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iii. aktualNość koNcEPcji Paula hitza cssr

Minę³o trzydzieści lat od śmierci Hitza. Kośció³ przeby³ przez ten czas 
d³ugą drogę przemian zapoczątkowaną na Soborze Watykañskim II. Podjęto 
na nim ważne zadanie odnowy Kościo³a, jego roli i pos³annictwa w świecie. 
W tym względzie na szczególną uwagę zas³uguje Konstytucja duszpasterska 
o Kościele w świecie wspó³czesnym. Stawia ona na pierwszym miejscu cz³o-
wieka uwik³anego w różne sprawy tego świata i zachęca, aby Kośció³ odpo-
wiedzia³ na jego najg³ębsze pragnienia, wypracowując w duchu Ewangelii 
nowe rozwiązania odwiecznych problemów. Podkreśla się przez to, że Koś-
ció³, niezależnie od zewnętrznych warunków, ma prowadzić dalej dzie³o sa-
mego Chrystusa, g³osząc ludziom dobrą nowinę o zbawieniu58.

Czy wspó³czesny Kośció³ może w tym dziele korzystać z myśli Paula Hitza? 
Czy koncepcja Hitza dotycząca kerygmatu i jego znaczenia w procesie budze-
nia wiary jest dzisiaj aktualna?

1. przepoWiadanie kerygmatu a eWangeLizacja

Sobór Watykañski II przyczyni³ się do odnowy Kościo³a przez powrót do 
źróde³, czyli do idea³u życia pierwszych wspólnot chrześcijañskich. W swych 
postulatach zwróci³ uwagę na potrzebę g³oszenia z mocą Ewangelii Chrystu-
sa we wspó³czesnym świecie. W kolejnych latach po Soborze wydano na ten 
temat dwa zasadnicze dokumenty. Są to: adhortacja Evangelii nuntiandi Paw³a 
VI i encyklika Redemptoris missio Jana Paw³a II. Mówiąc o ewangelizacji, Koś-
ció³ zwraca uwagę na problem wiary, a wraz z nim na przepowiadanie s³owa 
Bo¿ego.

Przyjrzyjmy się pokrótce treści tych dwóch dokumentów i porównajmy 
je z myślą Paula Hitza dotyczącą roli kerygmatu w ewangelizacji.

1.1. Potrzeba ewangelizacji

Niewątpliwie potrzeba g³oszenia Ewangelii istnia³a zawsze, jednak obecne 
czasy są szczególne pod względem przemian spo³ecznych, kulturowych itp. 
Kośció³ nie móg³ pozostać obojętny wobec istniejącej sytuacji, która sprawi-
³a, że wspó³czesny cz³owiek żyje tak, jakby Boga nie by³o.

W adhortacji Evangelii nuntiandi, która jest owocem synodu biskupów 
z 1974 roku, Pawe³ VI stwierdza, że pod wp³ywem zachodzących przemian 
cz³owiek wspó³czesny często zapomina o Bogu. Papież wyróżnia dwie zasad-
nicze grupy ludzi, którzy potrzebują dobrej nowiny. Pierwsza grupa jest owo-

58 Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie wspó³czesnym, nr 11.
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cem sekularyzmu, który przedstawia koncepcję świata bez Boga. Wywyższa 
się za to cz³owieka, jego wiedzę i możliwości, dzięki którym sam ma sobie 
poradzić w świecie. W tym nurcie rodzi się ateizm pragmatyczny, programo-
wy i wojujący, który niszczy wszelkie odniesienie cz³owieka do Boga59.

Drugą grupę ludzi stanowią ochrzczeni, którzy przestali zwracać uwagę 
na znaczenie swego chrztu i utracili sens wiary. W ten sposób zmieszali się 
z niewierzącymi i przestali być znakiem innego świata60.

Zasadniczy problem wymienionych grup ludzi to wiara. Pierwsi nie mają 
jej wcale i w zasadzie uważają, że jest im niepotrzebna. Drudzy wiarę zanie-
dbali i teraz jej nie mają lub jest ona bardzo os³abiona. W tych dwóch gru-
pach mieści się znaczna część ludzkości. Taka sytuacja stanowi więc poważne 
wyzwanie dla Kościo³a.

W bliższym nam czasowo dokumencie, jakim jest encyklika Redempto-
ris missio z 1990 roku, papież Jan Pawe³ II zwraca uwagę na to, że ewangeliza-
cja misyjna stanowi pierwszą pos³ugę, jaką Kośció³ może spe³nić względem 
każdego cz³owieka i ca³ej ludzkości w dzisiejszym świecie, który, jak się wy-
daje, zatraci³ sens spraw ostatecznych i samego istnienia. Także w tym doku-
mencie jako zasadniczy problem przedstawia się brak lub obojętność wobec 
wiary. Dlatego też celem ewangelizacji jest odnowa wiary i życia chrześcijañ-
skiego wśród narodów61.

Ta myśl Kościo³a jest obecna w koncepcji Paula Hitza dotyczącej ewangeli-
zacji. Jeszcze przed Soborem Watykañskim II zwróci³ on uwagę na podstawo-
wy problem, jakim jest brak lub s³abość wiary rozumianej jako osobowa więź 
z Bogiem. Patrząc na sytuację wspó³czesnych chrześcijan, doszed³ on do sedna 
problemu, nie zatrzymując się na po³owicznych rozwiązaniach typu: nauczyć 
ludzi praktyk religijnych i zasad moralnych. Zauważy³ bowiem, na podstawie 
doświadczeñ pierwotnego Kościo³a, że fundamentalną sprawą jest doprowa-
dzić cz³owieka do spotkania z Bogiem objawiającym się w Chrystusie.

1.2. Rola świadectwa i s³owa Bożego w dziele wzbudzania wiary

Mając na uwadze podstawowy problem, jakim jest brak wiary, dokumen-
ty Kościo³a k³adą największy nacisk na g³oszenie Ewangelii.

Papieże Pawe³ VI i Jan Pawe³ II w swoich dokumentach zwracają uwagę na 
to, że istnieje wiele form g³oszenia Ewangelii, wśród których osobiste świadec-
two zajmuje naczelne miejsce62. W tym miejscu dokumenty mówią nie tylko 
o świadectwie pojedynczych chrześcijan, ale poruszają kwestię tzw. wspólnot 

59 Por. Pawe³ VI, Adhortacja Evangelii nuntiandi (dalej: EN), nr 55.
60 Por. tam¿e, nr 56.
61 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris missio (dalej: RMi), nr 2.
62 Por. EN, nr 21; RMi, nr 42.



TEOLOGIA 167

zaczątkowych, określanych też mianem podstawowych63. Wspólnoty te po-
przez nieustanne nawracanie się i odnowę wiary opartą na Piśmie Świętym 
stają się zaczynem życia chrześcijañskiego w świecie64.

Kolejną formą g³oszenia dobrej nowiny jest przepowiadanie, które jest 
zarazem uzupe³nieniem dawania świadectwa Ewangelii życiem. Poruszając 
kwestię przepowiadania, dokumenty Kościo³a wspominają wyraźnie o keryg-
macie. Wprawdzie nie używają wprost tego określenia, jednak mówią o tzw. 
pierwszym g³oszeniu oraz o centralnym miejscu Jezusa Chrystusa i Jego wy-
darzenia Paschy w przepowiadaniu s³owa65.

W kwestii sposobu budzenia wiary koncepcja Hitza idzie po tej samej li-
nii, którą wyznaczają wspomniane dokumenty Kościo³a. Uważa on, że ciche 
świadectwo domaga się świadectwa s³owa, to jest bezpośredniego g³oszenia 
Ewangelii66. Ta zaś wybrzmiewa w pe³ny sposób w kerygmacie aposto³ów, gdyż 
ich przepowiadanie jest wzorem dla wspó³czesnych kaznodziejów.

2. głoszENiE kErygmatu a misjE ludowE

Od XVII wieku misje ludowe67 wesz³y w praktykę Kościo³a. Na przestrze-
ni dziejów mia³y one różną formę i treść. Wiele w tym względzie zależa³o 
od klimatu epoki, rozwoju teologii, problemów cz³owieka itp. Powstające 
wspó³cześnie różne modele misji parafialnych opierają się na kerygmacie 
apostolskim. Czy w tym świetle koncepcja Hitza dotycząca przepowiadania 
misyjnego jest aktualna?

2.1. G³ówne akcenty wspó³czesnego kerygmatu misyjnego

Dzięki odnowionemu spojrzeniu na rolę s³owa Bożego w budzeniu wiary, 
a przede wszystkim dzięki postawieniu akcentu na kerygmat apostolski ja-
ko wzór przepowiadania, nastąpi³a zasadnicza zmiana w rozumieniu wspó³-
czesnego kerygmatu misyjnego.

63 Terminu „wspólnota podstawowa” użyto oficjalnie na drugim ogólnym zgromadzeniu biskupów Ame-
ryki Łaciñskiej w 1968 r. w Medellin. Są to grupy, które starają się prowadzić życie prawdziwie chrześci-
jañskie. Życie takich wspólnot określa nie tylko wspólne czytanie Biblii i wcielanie jej wskazañ w życie, 
lecz także wzajemna pomoc, dająca szansę przeżycia w trudnych warunkach materialnych; por. J. Com-
blin, Wspólnota podstawowa, w: ABC chrześcijanina – mały słownik, red. S. Zalewski, Warszawa 1996, s. 283-
284.

64 Por. EN, nr 58; RMi, nr 51.
65 Por. RMi, nr 44.
66 Por. P. Hitz, Jésus Ressuscité..., s. 451.
67 Misja ludowa – ograniczona czasowo akcja pastoralna, prowadzona przez przyby³ych z zewnątrz g³o-

sicieli s³owa Bożego, zmierzająca przez wyg³aszanie kazañ i udzielanie sakramentów do gruntownej 
odnowy życia religijnego wiernych danej parafii; por. G. Siwek, Misje ludowe w teorii i praktyce Kościoła, 
Kraków 1999, s. 11.
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Dzięki odnowie zainicjowanej przed Soborem podkreśla się znaczenie s³o-
wa Bożego. Przez powrót do semickiego rozumienia s³owa (dabar) akcentu-
je się, że s³owo Boże nie pe³ni wy³ącznie funkcji informacyjnej, ale również 
dynamiczną. „S³owo Boże spe³nia to, co g³osi, daje poznać zbawienie i do-
konuje zbawienia, ujawnia ludziom Osobę i wolę Boga, a zarazem prowadzi 
ich skutecznie do dobrowolnego pe³nienia tej woli i do g³ębokiego zjedno-
czenia z Bogiem”68.

Ponadto na skutek g³ębszego spojrzenia na wiarę przesta³a ona być poj-
mowana tylko jako znajomość prawd Bożych. Podkreśla się natomiast, że jest 
ona przede wszystkim pe³nym ufności zawierzeniem Bogu i odpowiedzią na 
Jego wezwanie. W związku z tym zmieni³ się cel przepowiadania. Nie chodzi 
ju¿ o zapoznanie wiernych z prawdami Bo¿ymi, ale o doprowadzenie ich do 
osobowego spotkania z Bogiem.

Wspó³cześnie podkreśla się także znaczenie przepowiadania Kościo³a 
pierwotnego, czyli kerygmatu apostolskiego. Sięga się do centralnych prawd 
chrześcijañstwa, zw³aszcza do misterium paschalnego, gdyż w jego przepo-
wiadaniu widzi się możliwość odnowy wiary. Odstępuje się od tradycyjnego 
za³ożenia, aby podczas misji przekazać swego rodzaju kompendium wiedzy 
dogmatyczno-moralnej, a koncentruje się jedynie na tych prawdach, które 
stanowią podstawę nawrócenia, wywo³ują je i utrwalają69.

Wymienione akcenty wspó³czesnego przepowiadania misyjnego może-
my odnaleźć w myśli Hitza. On także k³adzie nacisk na kerygmat apostol-
ski. Podkreśla przy tym dynamiczny charakter s³owa Bożego. Ten dynamizm 
jest dla niego szczególnie ważny przy g³oszeniu kerygmatu, gdyż uobecnie-
nie się tajemnicy Paschy sprawia, że cz³owiek może wejść w osobową relację 
z Chrystusem Odkupicielem, a tym samym w Niego uwierzyć.

2.2. Model misji ewangelizacyjnych

Wobec zaistnia³ych wyzwañ stworzono model tzw. misji ewangelizacyj-
nych. Skierowane są one do osób, które utraci³y sens wiary i już nie uważają się 
za cz³onków Kościo³a, oraz do tych, którzy angażują się w życie wspólnoty pa-
rafialnej. Realizowane w trzech etapach: 1) etap wprowadzający, 2) profetyczne 
g³oszenie dobrej nowiny, 3) kontynuacja i wzrost, mają na celu doprowadzić 
do osobistego przyjęcia, we wspólnocie Kościo³a, Jezusa Chrystusa jako Pa-
na i Zbawiciela. Aby do tego dosz³o, misjonarze zarówno s³owem, jak i świa-
dectwem życia ukazują żywą osobę Jezusa, doświadczenie zbawienia w Nim, 
możliwość przyjęcia nowego życia i tworzenia wspólnoty żywego Kościo³a. 

68 K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. I: Kaznodziejstwo w Kościele powszechnym, Kra-
ków 1999, s. 442.

69 Por. G. Siwek, Misje ludowe..., s. 248.
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Istotne jest to, że przepowiadanie dobrej nowiny następuje w kluczu keryg-
matycznym i obejmuje następujące tematy: Bóg jest Mi³ością; Grzech cz³o-
wieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie; Wiara i nawrócenie; Jezus Chrystus 
Panem; Obietnica Ojca; Wzrost i przemiana w Chrystusie; Wspólnota; Cia-
³o Chrystusa; Bądźcie świadkami70.

Ten model to niewątpliwie jedna z wielu prób odpowiedzi na potrzeby 
dzisiejszego cz³owieka. Wydaje się jednak, że jest to odpowiedź bardzo traf-
na, gdyż misje ewangelizacyjne realizują za³ożenia odnowy kerygmatu mi-
syjnego, a zarazem odpowiadają na wyzwanie wspó³czesnych czasów, które 
cechuje os³abienie wiary lub jej ca³kowity brak. Zachowują one fundamental-
ny porządek, w którym chodzi o to, aby doprowadzić cz³owieka do spotkania 
z Chrystusem. To bowiem spotkanie owocuje życiem prawdziwie chrześci-
jañskim.

Także i tutaj można zauważyć, że koncepcja Hitza zachowuje ciągle swą 
aktualność. Widzi on bowiem zasadniczy problem Kościo³a w os³abieniu 
lub braku wiary. Ponadto podkreśla, że b³ędem duszpasterzy jest zak³adanie 
obecności żywej wiary u wiernych, którzy uczestniczą w sakramentach71.

Intuicyjny zamys³ tego, co dzisiaj określa się jako misje ewangelizacyjne, 
można u Hitza znaleźć pod terminem kerygmatu pierwotnego i kerygmatu 
odnowy.

Kerygmat pierwotny powinien być, wed³ug niego, przepowiadany zasadni-
czo tam, gdzie jeszcze nigdy nie s³yszano o Jezusie Chrystusie. Mając jednak 
na uwadze coraz większy brak wiary wśród ochrzczonych, uważa on, że g³o-
szenie kerygmatu pierwotnego na terenach, gdzie by³a już g³oszona Ewange-
lia, jest uzasadnione. Jest to bowiem wezwanie ospa³ych chrześcijan do nowej 
mi³ości i wierności. W ten sposób przepowiadanie pierwotnego kerygmatu 
nie straci³o również dzisiaj nic ze swej aktualności72. Natomiast kerygmat 
odnowy powinien być g³oszony we wspólnotach chrześcijañskich żyjących 
Ewangelią na co dzieñ. Od kerygmatu pierwotnego odróżnia go to, że towa-
rzyszą mu treści o charakterze doktrynalnym i przyk³ady jego konkretnych 
zastosowañ73. Wierni mają s³yszeć Ewangelię nie raz w życiu, ale wciąż po-
winni „przeglądać” się w kerygmacie, aby na nowo się nawrócić. Nie można 
opierać się tylko na powtarzaniu prawd dogmatycznych i zasad moralnych, 
ale trzeba wciąż na nowo przez kerygmat powracać do Chrystusa74.

70 Por. M. Nowak, Misje parafialne 2000, Warszawa 1996, s. 39-54.
71 Por. rozdz. II, punkt 2.1.
72 Por. P. Hitz, Zur Theologie der Predigt, cz. V, s. 626.
73 Por. LmE, s. 106-107.
74 Por. tam¿e, s. 193.
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3. koncepcja Hitza a nurt kerygmatyczny na drodze 
neokatecHumenaLnej

Ruch liturgiczny i biblijny75, który wp³yną³ na odnowę Kościo³a, postu-
lowa³ powrót do życia pierwotnej wspólnoty chrześcijañskiej i przepowia-
dania aposto³ów.

W tym duchu w Hiszpanii, w środowisku mieszkañców slumsów na przed-
mieściach Madrytu, zrodzi³ się ruch o nazwie „Droga Neokatechumenalna”. 
Ruch ten wiąże się z osobą Francisco (Kiko) Argüello, który wraz z towarzysza-
mi opowiada³ o zbawieniu ludziom poranionym, z³amanym i niewidzącym 
sensu życia. W ten sposób powoli rodzi³a się synteza katechetyczna – potężny 
kerygmat, który trafiając na podatny grunt ubogich serc, powodowa³ powsta-
wanie nowej rzeczywistości – tworzy³a się wspólnota trwająca w modlitwie, 
celebrująca liturgię s³owa Bożego i Eucharystii.

3.1. droga Neokatechumenalna miejscem inicjacji chrześcijańskiej

Droga Neokatechumenalna powsta³a jako odpowiedź na potrzebę prowa-
dzenia wielu chrześcijan do odkrycia znaczenia chrztu dla ich życia. Dzięki 
niej powsta³o środowisko, w którym ludzie ochrzczeni i nieochrzczeni wpro-
wadzani są w życie chrześcijañskie.

Za pomocą środków takich jak: s³owo Boże, liturgia, wspólnota, dokonu-
je się wtajemniczenie chrześcijañskie76. Cz³owiek dzięki g³oszonym kateche-
zom stopniowo odkrywa, że s³owo Boże jest aktualne w jego życiu, to znaczy 
odnosi się do niego bezpośrednio. Liturgia staje się przez to bardziej czytelna, 
przemawiająca, życiodajna. Za tym idzie też doświadczenie wspólnoty. Lu-
dzie przestają być dla siebie anonimowi. W ten sposób stopniowo cz³owiek 
dojrzewa w wierze i odkrywa, czym jest chrześcijañstwo77.

3.2. Znaczenie kerygmatu w formacji neokatechumenalnej

U podstaw Drogi Neokatechumenalnej leży kerygmat, czyli g³oszenie 
śmierci i zmartwychwstania Jezusa. To s³owo sprawia, że ludzie, którzy odsu-

75 Powsta³y pod koniec XIX w. ruch biblijny propagowa³ Pismo Święte w duszpasterstwie, katechezie, prze-
powiadaniu i liturgii. W wyniku jego dzia³ania mówiono o ponownym odkryciu Biblii w Kościele. 
Ruch liturgiczny, powsta³y w podobnym czasie, zajmowa³ się sprawą czynnego udzia³u wiernych w li-
turgii. Do najbardziej znanych dzia³aczy i popularyzatorów tematyki biblijnej i liturgicznej należeli: 
P. Guéranger († 1875), O. Casel († 1948), P. Parsch († 1954), L. Beauduin († 1960); por. M. Banaszak, Hi-
storia Kościoła katolickiego, cz. 4, Warszawa 1992, s. 287-289.

76 Por. Papieska Rada ds. Laikatu, Droga Neokatechumenalna. Statut (dalej: DNS), Lublin 2002, art. 8, § 2.
77 Por. Z. Kiernikowski, Droga Neokatechumenalna, „Communio” 4 (1986), s. 85-87.
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nęli Chrystusa na margines swego życia, pragną do Niego przylgnąć i wcho-
dzą na drogę wiary i nawrócenia.

W katechezach początkowych78 ważną rolę pe³ni proklamacja kerygmatu, 
który stawia cz³owieka w prawdzie o jego egzystencjalnej sytuacji zniewolenia 
grzechem. „To «s³owo zbawienia» wzywa do nawrócenia i wiary, zaprasza do 
uznania się grzesznikami, do przyjęcia przebaczenia i darmowej mi³ości Bo-
ga oraz do wyruszenia w drogę ku w³asnej przemianie w Chrystusa mocą Du-
cha”79. Dzięki kerygmatowi cz³owiek wchodzi w osobową relację z Bogiem, 
a jego wiara wzmacnia się i dojrzewa. To doświadczenie staje się dla wielu 
chrześcijan początkiem nowego życia. „Przylgnięcie do Chrystusa zapocząt-
kowuje proces sta³ego nawrócenia, który trwa ca³e życie”80.

W ten sposób cz³owiek czyni pierwszy krok na drodze wiary i nawrócenia, 
bowiem przyjęcie i doświadczenie kerygmatu jest dopiero początkiem prze-
miany. Na tę drogę nie wchodzi jednak sam, gdyż proklamowany kerygmat 
tworzy wspólnotę. Ta z kolei pe³ni rolę „³ona”, które kszta³tuje w jej cz³on-
kach coraz dojrzalszą postawę chrześcijañską ujawnianą na zewnątrz i stającą 
się znakiem dla świata81. Przez ca³y czas proklamowany jest kerygmat. „Keryg-
mat o Jezusie Chrystusie, zwycięzcy śmierci, nie tylko zapoczątkowuje drogę 
wspólnoty, ale jest jej sta³ym fundamentem. Stale będzie przypominane, że 
Jezus jest kamieniem węgielnym i że «nie dano ludziom pod niebem żadne-
go innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni» (por. Dz 4,12)”82.

3.3.  Analogia między myślą hitza a formacją kerygmatyczną  
  drogi Neokatechumenalnej

Myśl Hitza, g³ęboko zakorzeniona w Biblii i w życiu Kościo³a pierwotne-
go, jest bardzo bliska za³ożeniom Drogi Neokatechumenalnej.

Punktem wyjścia Drogi, jak i myśli Hitza jest problem os³abienia lub bra-
ku wiary wśród chrześcijan. W takiej sytuacji trzeba prowadzić ludzi do wia-
ry. Jednak nie może to być wiara rozumiana jako wiedza o Bogu, ale musi to 
być wiara żywa, wyp³ywająca z doświadczenia Chrystusa w swoim życiu.

Podobnie też w kwestii budzenia wiary Hitz akcentuje przepowiadanie 
s³owa Bożego, w tym szczególnie kerygmatu. Dla niego kerygmat jest ważny, 
bo ukazuje mi³ość Boga ucieleśnioną w Jezusie, a ludzie stają się chrześcija-
nami tylko przez doświadczenie tej mi³ości83.

78 Jest to cykl katechez kerygmatycznych g³oszonych przez ekipę katechistów zaproszonych przez pro-
boszcza parafii, mających na celu zawiązanie wspólnoty; por. DNS, art. 9.

79 DNS, art. 9, punkt 1.
80 DNS, art. 22, § 2.
81 Por. Z. Kiernikowski, Droga..., s. 87.
82 R. Blazquez, Wspólnoty neokatechumenalne, Lublin 1989, s. 16.
83 Por. P. Hitz, Missionnaire avec le Christ, Chicoutimi / Quebec 1973, s. 22.
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Droga Neokatechumenalna, jak sama nazwa wskazuje, zak³ada pewien 
proces nawrócenia. Cz³owiek wchodzi na drogę wiary i nawrócenia, dojrze-
wa we wspólnocie, aby potem dawać świadectwo życia i przepowiadać in-
nym kerygmat.

Teolog szwajcarski również zauważa pewną cykliczność życia chrześci-
jañskiego. Wed³ug niego, przepowiadany kerygmat zwo³uje wspólnotę, któ-
ra umacniana przez sakramenty, stopniowo dojrzewa do dawania świadectwa 
mi³ości i g³oszenia kerygmatu innym ludziom84.

zakończENiE

Paul Hitz wiele uwagi poświęca g³oszeniu kerygmatu. Czyni to w obliczu 
problemów, które dotknę³y Kośció³ w po³owie XX wieku. Wśród nich zasad-
niczym by³ brak lub os³abienie wiary wśród chrześcijan. Szwajcarski teolog 
zauważy³, że wielu chrześcijanom brakuje żywej więzi z Bogiem. Ponadto 
zwróci³ uwagę na kryzys przepowiadania, który bezpośrednio związany jest 
z kryzysem wiary. Z jego obserwacji wynika³o, że w Kościele wiele uwagi po-
święcano sprawowaniu sakramentów, natomiast zaniedbywano pos³ugę g³o-
szenia s³owa.

W świetle pism Hitza widać, że doktryna biblijna stanowi dla niego naj-
ważniejsze kryterium przepowiadania. W źród³ach biblijnych odnalaz³ on 
pierwotny sposób proklamacji s³owa Bożego. Chodzi o przepowiadanie ke-
rygmatyczne jako godny naśladowania przyk³ad g³oszenia s³owa Bożego. 
W sposób szczególny akcentuje Hitz proklamowanie kerygmatu Nowego 
Testamentu, ponieważ zawiera on w sobie zasadniczą treść – wydarzenie Pas-
chy Chrystusa. Wed³ug niego, przepowiadanie powinno być skoncentrowane 
na misterium paschalnym, w świetle którego ods³ania się prawda o przezna-
czeniu cz³owieka. Celem przepowiadania jest doprowadzenie cz³owieka do 
wiary przeżywanej w osobowym kontakcie z Bogiem objawiającym się w Je-
zusie Chrystusie.

Ta myśl Hitza jest ciągle aktualna i znajduje odzwierciedlenie w myśli 
wspó³czesnego Kościo³a, który w obliczu kryzysu wiary podkreśla potrzebę 
g³oszenia dobrej nowiny i prowadzenia wiernych do osobowej relacji z Chry-
stusem. Dlatego też wspó³czesny duszpasterz, którego zadaniem jest prowa-
dzenie wiernych do bliskiej relacji z Bogiem, może wiele zaczerpnąć z myśli 
szwajcarskiego teologa.

Przede wszystkim może dostrzec, że w³aśnie kerygmat, czyli przepowiada-
nie męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, tworzy przestrzeñ spotka-
nia z Bogiem, który jest Mi³ością, oraz że doświadczenie mi³ości powoduje 
trwa³e nawrócenie cz³owieka.

84 Por. LmE, s. 126.
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W świetle nauki Paula Hitza dzisiejszy duszpasterz może spojrzeć na ewan-
gelizację jako na dzie³o budzenia wiary, czyli budowania relacji cz³owieka ze 
Stwórcą. Dzięki temu każda dzia³alność duszpasterska będzie mia³a konkret-
ny cel – doprowadzenie do wiary, bez sprowadzenia chrześcijañstwa do samej 
tylko nauki zasad moralnego postępowania. 

Ponadto dzięki pismom Hitza można zauważyć, że życie chrześcijañskie 
to pewien cykl, w czasie którego cz³owiek przechodzi od osobowego doświad-
czenia Boga, przez życie we wspólnocie, do świadectwa życiem i s³owem.

Reasumując, należy stwierdzić, że myśl Paula Hitza pozostanie zawsze ak-
tualna, a przez to inspirująca dla innych, gdyż dla niego kerygmat to Osoba 
Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwsta³ego. Skoro tylko w Nim 
– Odkupicielu świata – cz³owiek może odnaleźć sens swego istnienia, to do 
koñca świata, za wzorem aposto³ów, należy g³osić Jezusa Chrystusa i Jego wy-
darzenie Paschy.
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JANA PAWŁA ii1

Genera³ Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela o. Józef Tobin w opub-
likowanym 4 czerwca 2006 roku liście do redemptorystów (nazywanym 
Communicandą) napisa³: „Refleksja nad tematem tak podstawowym jak 
odkupienie, powinna być nieustającym procesem, w którym uczestniczy 
ca³e Zgromadzenie i w który w³ączają się wszyscy cz³onkowie rodziny re-
demptorystowskiej. Jest to zadanie, które powinno stać się sta³ym elemen-
tem naszego życia osobistego i wspólnotowego” (Communicanda 2, nr 5). 
Sympozjum, w którym uczestniczymy, odczytuję jako jedną z odpowiedzi 
na to wezwanie. 

W tym samym liście znajdujemy także uzasadnienie dla tak sformu³owa-
nego zadania: „Redemptoryści mogą nie do koñca zdawać sobie sprawę z te-
go, w jaki sposób zmieni³o się nasze rozumienie Odkupienia. Możemy być 
tak zajęci lub rozproszeni innymi sprawami, że nie zastanawiamy się w spo-
sób g³ęboki, lub może nawet wcale, nad dzia³aniem Boga w świecie. Bez tej re-
fleksji wystawiamy się na ryzyko, że Ewangelia, którą g³osimy, nie będzie ani 
«dobrą», «ani nowiną!» (tamże, nr 3). S³owa te, kryjąc w sobie intuicję skąd-
inąd oczywistą i odnoszącą się nie tylko do dzia³alności redemptorystów, 
nie pozostawiają wątpliwości: każdy apostolat domaga się myślenia nad rze-
czywistością odkupienia, a także: każda próba myślenia nad rzeczywistością 
odkupienia nie pozostanie bez skutku dla sposobu podejmowania dzia³alno-
ści pastoralnej. Dzieje się tak, ponieważ każdy apostolat ma sens o tyle, o ile 
wpisuje się w apostolat ca³ego Kościo³a i podejmowany jest w jego imieniu. 
A racją istnienia Kościo³a jest s³użba odkupieniu dokonanemu przez Jezu-
sa Chrystusa, co Jan Pawe³ II sformu³owa³ w sposób wyraźny: „Cz³owiek jest 
drogą Kościo³a – drogą, która prowadzi niejako u podstawy tych wszystkich 

1 Artyku³ ukaza³ się również w pracy zbior. Ogarnięci tajemnicą Chrystusowego Odkupienia, red. R. Hajduk 
CSsR, Kraków 2006.
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dróg, jakimi Kośció³ kroczyć powinien, ponieważ cz³owiek – każdy bez wy-
jątku – zosta³ odkupiony przez Chrystusa, ponieważ z cz³owiekiem – każ-
dym bez wyjątku – Chrystus jest w jakiś sposób zjednoczony, nawet gdyby 
cz³owiek nie zdawa³ sobie z tego sprawy” (RH, 14). 

Artyku³ poniższy ma być próbą wydobycia pewnych wskazañ dla dzia³al-
ności pastoralnej Kościo³a wynikających z określonego sposobu rozumienia 
odkupienia. Tak przyjęte za³ożenie wyznacza zarazem jego strukturę. Punk-
tem wyjścia musi stać się refleksja nad rzeczywistością odkupienia. Źród³em 
tej refleksji będzie nauczanie Jana Paw³a II zawarte w encyklice Redemptor homi-
nis, a zw³aszcza w punktach 9 i 10 tejże encykliki. Następnie zostanie podjęta 
próba sformu³owania wynikających zeñ implikacji pastoralnych.

Dlaczego dzisiaj warto raz jeszcze sięgnąć do encykliki Redemptor hominis? 
Bynajmniej nie ze względu na nowe wątki w soteriologicznej wizji, które mia-
³yby się w niej pojawić. Aktualność i nowość wspomnianej encykliki „polega 
raczej na charakterystycznym roz³ożeniu akcentów, uprzywilejowaniu nie-
których kategorii myślowych, które nadają wizji odkupienia nowe propor-
cje i ukazują je w pe³niejszym świetle”2. Należąc do ważnych dokumentów 
wspó³czesnego nauczania Kościo³a, pozostaje ona cennym drogowskazem 
kszta³tującym, dzia³alność pastoralną jego także i dzisiaj, po ponad dwudzie-
stu pięciu latach od jej podpisania.

1.  sotEriologiczNa wizja jaNa Pawła ii  
 W encykLice redemptor	hominis (nr 9 i 10)

Katechizm Kościo³a Katolickiego stwierdza jasno: śmierć Chrystusa wy-
pe³nia ostateczne odkupienie ludzi i przywraca cz³owiekowi komunię z Bo-
giem (por. nr 613). Niepokonalna bariera oddzielająca cz³owieka od Boga, 
powsta³a wskutek grzechu pierworodnego, mog³a być usunięta jedynie dzię-
ki odkupieniu. Greccy ojcowie Kościo³a mówili o trzech barierach oddziela-
jących ludzkość od Boga: barierach natury, grzechu i śmierci. Jezus Chrystus 
na nowo otworzy³ cz³owiekowi drogę do Boga, usuwając te trzy przeszkody: 
barierę natury – przez wcielenie i przyjęcie ludzkiej natury; grzech – przez 
mękę i śmierć na krzyżu; śmierć – przez zmartwychwstanie otwierające cz³o-
wiekowi drogę do wieczności z Bogiem3. 

Prawda o odkupieniu znajduje się w samym sercu wiary chrześcijañskiej 
i przepowiadania Kościo³a. Chrześcijanie, przyjmując ją jako bezpośrednio 
objawioną w nauczaniu Jezusa Chrystusa, równocześnie nie przestali sta-
wiać pytañ. Dlaczego odkupienie domaga³o się śmierci Jezusa? W jaki sposób 

2 W. Hryniewicz, „Obcować z głębią odkupienia”. Z rozważań nad soteriologią encykliki „Redemptor hominis”, „Znak” 
12 (1979), s. 1237. 

3 L. Jędrzejewski, Integralna wizja tajemnicy odkupienia, w: Tajemnica odkupienia, Poznañ 1997, s. 122. „Kolek-
cja Communio”, nr 11.
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śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oddzia³ują na życie cz³owieka 
odkupionego? Jaki jest sens zbawczy śmierci Chrystusa? Jakie znaczenie dla 
każdego cz³owieka ma dzie³o odkupienia?

Nowy Testament nie przedstawi³ gotowej syntezy teologicznej tajemnicy 
odkupienia. Zagadnienie soteriologii by³o jednym z zasadniczych przedmio-
tów refleksji teologicznej od samego początku istnienia Kościo³a. Jakkolwiek 
także i dzisiaj, po up³ywie blisko dwóch tysięcy lat, jasna jest świadomość, że 
rzeczywistość odkupienia „pozostaje tajemnicą i nie może być w sposób wy-
czerpujący wyjaśniona rozumem ludzkim4”, to jednak Kośció³ nie ustawa³ 
w podejmowaniu kolejnych prób g³ębszego rozumienia i syntetycznego wy-
jaśnienia sensu śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Z natury rze-
czy w kolejnych okresach teologowie odwo³ywali się do analogii, które by³y 
zrozumia³e dla ludzi im wspó³czesnych. I tak w czasach biblijnych, kiedy 
w życiu spo³ecznym instytucja niewolników nie budzi³a większych sprzeci-
wów, odwo³ywano się do praktyki wykupu niewolników. Stąd w tekstach bi-
blijnych niejednokrotnie pojawiają się obrazy Boga, który „wykupuje” bądź 
„nabywa” swój lud. Późniejsi teologowie próbowali zastąpić te pojęcia inny-
mi. I tak na przyk³ad, kiedy szczególnej wartości nabra³a kategoria sprawied-
liwości, a myślenie teologów chrześcijañskich zosta³o zdominowane przez 
mentalność jurydyczną i moralną, do rzeczywistości odkupienia zaczęto sto-
sować zaczerpnięte z prawa rzymskiego pojęcie „zadośćuczynienia”, a następ-
nie „zas³ugi”5 i później „ofiary zastępczej”. Jan Pawe³ II w encyklice Redemptor 
hominis idzie podobną drogą. Rozpoznając szczególną wrażliwość wspó³czes-
nego cz³owieka na godność osoby ludzkiej i należną jej przestrzeñ w³asnej 
wolności, nie negując dotychczasowych ujęć soteriologii, dokonuje ich rein-
terpretacji i syntezy. Trzeba w tym miejscu choćby w wielkim uproszczeniu 
przypomnieć dotychczasowe próby wyjaśnienia odkupienia w myśli chrześ-
cijañskiej, by na tym tle wydobyć nowość reinterpretacji Jana Paw³a II.

1.1. Modele odkupienia w dziejach myśli chrześcijańskiej

Badacze historii teologii zasadniczo zgodnie wyróżniają dwa modele in-
terpretacji odkupienia: model odkupienia zstępującego i model odkupie-
nia wstępującego6.

Model odkupienia z s t ę p u j ą c ego  (od Boga do cz³owieka) podkreśla 
znaczenie inicjatywy samego Boga. To On, Bóg, posy³a swojego Syna, by Ten 
przez śmierć i zmartwychwstanie przezwycięży³ niewolę grzechu, a dokonu-
jąc ontycznej przemiany cz³owieka, uzdolni³ go do zjednoczenia z Bogiem 

4 Jan Pawe³ II, Odkupieńcza ofiara na krzyżu, w: Jan Pawe³ II, Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, Warszawa 
1991, s. 262.

5 L. Jędrzejewski, Integralna wizja tajemnicy odkupienia, s. 123.
6 Tamże, s. 129-130.
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i udzia³u w życiu Boga. Kluczowym w tym modelu pojęciem jest „ontyczna 
przemiana”, która wyraża istotny moment dzie³a odkupienia. Jakkolwiek 
model ten dobrze pokazuje absolutnie konieczną interwencję Boga w dzie-
je ludzkości oraz sytuację cz³owieka, który zdany na samego siebie w swojej 
drodze do Boga pozostaje zupe³nie bezradny, to jednak nie jest wolny od 
braków. Przede wszystkim model ten w mniejszym stopniu akcentuje rolę 
cz³owieka, a zw³aszcza ludzkiej wolności w przyjęciu lub odrzuceniu moż-
liwości zbawienia. Następnie model ten nie pozwala na zadowalające wyjaś-
nienie, dlaczego wspomniana „ontyczna przemiana” domaga³a się ofiary 
śmierci Chrystusa. Czyż Bóg nie móg³by owej przemiany dokonać na innej 
drodze? Problemem otwartym w tym modelu pozostaje zatem zagadnienie 
przyczynowości odkupienia. A wreszcie model ten w mniejszym stopniu 
uwzględnia jedność trzech wydarzeñ zbawczych: wcielenia, śmierci i zmar-
twychwstania Jezusa Chrystusa.

Natomiast model odkupienia wstępującego (od cz³owieka do Boga), 
zwracając uwagę na cz³owieczeñstwo Jezusa Chrystusa, podkreśla Jego soli-
darność z każdym cz³owiekiem. Podstawowym terminem ukazującym istotę 
odkupienia w tym modelu myślenia jest pojęcie „zadośćuczynienia”. Ludzki 
grzech, powodując obrazę Boga, domaga się zadośćuczynienia. Ponieważ żad-
na ludzka ofiara nie by³aby w stanie zadośćuczynić krzywdzie wyrządzonej 
Bogu, wobec tego Jezus Chrystus przyjmuje na siebie grzech świata i sk³ada 
w doskona³ej ofierze samego siebie, by niejako uśmierzyć gniew Boga. Skut-
kiem odkupienia jest zmiana postawy Boga względem cz³owieka. I znów trze-
ba powiedzieć, że model ten kryje w sobie interesujące intuicje. Między innymi 
zwraca uwagę na potrzebę udzia³u cz³owieka w odkupieniu poprzez udzia³ 
w Chrystusowym krzyżu. Jednak ma również swoje ograniczenia. W mode-
lu tym trudno jest dostrzec znaczenie zmartwychwstania dla odkupienia 
cz³owieka. Największą trudnością jest antropomorfizm zastosowanego ję-
zyka, który niesie obraz obrażającego się na cz³owieka Boga na wzór relacji 
międzyludzkich powstających w obliczu doznanej krzywdy. Tymczasem Bóg 
objawiony na kartach Biblii mi³uje cz³owieka także w jego grzechu. Wincen-
ty Granat podkreśla³, że „gniew” Boga nie pociąga za sobą Jego odwrócenia 
się od grzesznika. Jeśli w jakikolwiek sposób można mówić o gniewie Boga, 
to może on oznaczać co najwyżej przyzwolenie, aby cz³owiek ponosi³ skut-
ki swojego grzechu7. 

Tradycyjne kategorie soteriologiczne trzeba rozumieć w kontekście histo-
rycznego momentu, w którym się nimi pos³ugiwano. Pragnąc możliwie naj-
pe³niej przybliżyć prawdę o odkupieniu, odwo³ywano się w nich przecież do 
wrażliwości ludzi określonej kultury i sytuacji spo³ecznych. Nie należy ich 
dzisiaj negować. Równocześnie trzeba mieć świadomość, że wszystkie one 
domagają się reinterpretacji i zachowania jedynie tych intuicji, które nie tra-

7 W. Granat, Dogmatyka katolicka, t. 1: Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie, Lublin 1960, s.  333 n.
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cą swojej wartości także i dzisiaj8. Nie można wykluczyć, że nasze dzisiejsze 
ujęcia tajemnicy odkupienia w przysz³ości będą wywo³ywać zdziwienie.

1.2. Jana Paw³a ii reinterpretacja odkupienia na dzisiejsze czasy

W encyklice Redemptor hominis Jan Pawe³ II dokonuje reinterpretacji odku-
pienia na dzisiejsze czasy. W proponowanej przez niego wizji odkupienia 
(trzeba nieustannie pamiętać, że encyklika Redemptor hominis nie jest syste-
matycznym wyk³adem prawdy o odkupieniu) można wyróżnić kilka klu-
czowych elementów.

Jedna z wielkich trudności zg³aszanych pod adresem katolickiej wizji do-
konanego przez Jezusa Chrystusa odkupienia cz³owieka zawiera się w pyta-
niu o sens krzyża. Jeśli zadośćuczynienie krzywdy wyrządzonej Bogu przez 
grzech nie może dzisiaj przekonująco wyjaśnić wspó³czesnemu cz³owiekowi 
potrzeby śmierci i męki Jezusa Chrystusa dla odkupienia cz³owieka, to jaki 
jest sens krzy¿a?

Jan Pawe³ II zdaje się nawiązywać do idei zadośćuczynienia, kiedy pisze, że 
„to On w³aśnie i On jeden uczyni³ zadość tej odwiecznej mi³ości, w³aśnie te-
mu Ojcostwu, które od początku wyrazi³o się w stworzeniu świata” (RH, 9). 
Nie chodzi tu jednak o zadośćuczynienie w sensie sprawiedliwości, jakiegoś 
wyrównania wyrządzonej Bogu krzywdy. Jan Pawe³ II mówi wyraźnie: cho-
dzi o zadośćuczynienie odwiecznej mi³ości Ojca. Chodzi więc o adekwat-
ną do skali mi³ości Ojca (jakżeż u³omny jest język, którym podejmujemy 
ciągle nowe próby wyrażenia Bożych tajemnic!) odpowiedź ze strony ludz-
kiego serca, którym jest serce S³owa Wcielonego. Jeśli koniecznie trzeba po-
wiedzieć o jakiejś realizującej się sprawiedliwości, to można jedynie mówić 
o „sprawiedliwej” odpowiedzi cz³owieka na mi³ość Ojca. Ponieważ nikt z lu-
dzi zranionych grzechem pierworodnym nie jest zdolny do takiej mi³ości, 
zatem Jezus Chrystus, „przez swoje wcielenie jednocząc się z każdym cz³o-
wiekiem” odpowiada, mi³ością w imieniu ca³ej ludzkości9, stając się „mo-
mentem” usprawiedliwiającym cz³owieka. Dlatego staje się pojednaniem 
cz³owieka z Bogiem. Jan Pawe³ II powie, że „odkupienie świata (…) jest w swo-
im najg³ębszym rdzeniu «usprawiedliwieniem» cz³owieka w jednym ludz-
kim Sercu: w Sercu jednorodzonego Syna” (RH, 9). Momentem jednającym 
grzesznika z Bogiem jest przecie¿ nie tyle „sprawiedliwe wyrównanie Bogu 

8 W. Hryniewicz, „Obcować z głębią odkupienia”, s. 1239.
9 Jan Pawe³ II, Chrystus jest ofiarą przebłagalną za grzechy całego świata, w: Jan Pawe³ II, Wierzę w Jezusa Chrystu-

sa Odkupiciela, s. 277: „Chrystus odda³ swe życie «w imieniu» – oraz w zastępstwie, in substitione, ca³ej 
ludzkości. (…) Tym, co nadaje «zastępstwu» wartość odkupieñczą, nie jest fakt, że niewinny poniós³ 
karę, na którą zas³użyli inni, i w tym sensie sprawiedliwości sta³o się zadość (w rzeczywistości w tym 
przypadku należa³oby mówić raczej o wielkiej niesprawiedliwości). Wartość odkupieñcza wynika 
natomiast z faktu, że powodowany czystą mi³ością, Jezus sta³ się solidarny z winnymi i w ten sposób 
przekszta³ci³ niejako od wewnątrz ich sytuację”.
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wyrządzonej przez grzech krzywdy”, ile przede wszystkim zwrot ludzkiego 
serca w mi³ości ku Bogu.

Sensem krzyża Chrystusa nie jest więc ogrom trudu, bólu czy cierpie-
nia, którego domaga³oby się wyrównanie krzywdy wyrządzonej Bogu przez 
grzech (ileż konsekwencji wynika stąd chociażby dla rozumienia pokuty „za-
dawanej” w konfesjonale), ile raczej wyrażająca się w pos³uszeñstwie mi³ość 
Chrystusa odpowiadającego na mi³ość Ojca. Jan Pawe³ II w encyklice Redem-
ptor hominis napisze: „Odkupienie świata – owa wstrząsająca tajemnica mi³o-
ści” (RH, 9). A w trakcie środowych katechez chrystologicznych prawdę tę 
wypowie jeszcze bardziej precyzyjnie: „Najbardziej uderzającym znamie-
niem męki i śmierci Chrystusa jest ca³kowita zgodność z wolą Ojca. (…) Św. 
Pawe³ mówi, że Chrystus «sta³ się pos³uszny aż do śmierci»”10. Krzy¿ Chry-
stusa jest więc przede wszystkim znakiem mi³ości Chrystusa względem Oj-
ca – mi³ości wypowiadanej w imieniu ca³ej ludzkości.

Po drugie, krzyż Chrystusa jest objawieniem mi³ości Ojca względem każ-
dego cz³owieka i tym „t³umaczy się sens krzyża i śmierci Chrystusa” (RH, 
nr 9). Dlatego ważne jest podkreślanie, że do procesu, który zaowocowa³ wy-
rokiem śmierci na krzyżu, doprowadzi³y nie tylko pewne zewnętrzne oko-
liczności i ludzkie wysi³ki Jego przeciwników, ale przede wszystkim jest on 
„wype³nieniem odwiecznych zamierzeñ Boga samego”11. Krzy¿ Chrystu-
sa jest objawieniem Boga, który „jest wierny samemu sobie (por. 1 Tes 5,24). 
(…) Jeśli [Bóg – przyp. W.Z.] «uczyni³ grzechem» absolutnie Bezgrzesznego, 
to dlatego, aby objawić mi³ość, która zawsze jest większa od ca³ego stworze-
nia, (…) gdyż «Bóg jest mi³ością» (1 J 4,8.16). A nade wszystko jest Ona więk-
sza od grzechu” (RH, nr 9). Czy jednak to objawienie mi³ości nie mog³o się 
dokonać w inny sposób? Wobec tego, co zosta³o powiedziane powyżej, pyta-
nie to jest w dalszym ciągu zasadne, a zarazem kluczowe dla problemu sensu 
śmierci Jezusa. Poszukiwanie odpowiedzi musi zmierzyć się z pokusą teore-
tycznej spekulacji, która nie jest w tym miejscu w³aściwa. Odpowiedź wska-
zuje Jan Pawe³ II w swoich katechezach chrystologicznych: „Bez cierpienia 
i śmierci Chrystusa mi³ość Boga dla ludzi nie ukaza³aby się w ca³ej swojej g³ę-
bi i wielkości”12. W tej perspektywie jaśniejsze stają się s³owa: „Krzyż na Kal-
warii (…) jest równocześnie nowym otwarciem odwiecznego Ojcostwa Boga, 
który w Nim [Chrystusie – przyp. W.Z.] na nowo przybliża się do ludzkości” 
(RH, 9)13. To jest stwierdzenie zasadniczej wagi dla wy³aniającej się z naucza-
nia Jana Paw³a II wizji odkupienia.

10 Jan Pawe³ II, Wartość cierpienia i śmierci Chrystusa, w: Jan Pawe³ II, Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, s. 273.
11 Jan Pawe³ II, Odkupieńcza ofiara na krzyżu, s. 260.
12 Jan Pawe³ II, Wartość cierpienia i śmierci Chrystusa, 275.
13 Tamże, s. 275: „Dlatego św. Tomasz może stwierdzić, że pierwszym argumentem stosowności, 

wyjaśniającym wyzwolenie cz³owieka przez mękę i śmierć Chrystusa, jest fakt, że «cz³owiek dzięki 
niej pozna³, jak bardzo Bóg go kocha. Poznanie to wywo³a³o z kolei mi³ość cz³owieka ku Bogu, a na 
tym polega pe³nia zbawienia» (Summa theol., III, q. 46, a. 3)”.
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Dotychczasowa refleksja koncentrowa³a się na odkupieniu dokonanym 
przez Jezusa Chrystusa i widzianym z Jego Boskiej perspektywy. Chrystus 
z jednej strony objawia mi³ość Ojca względem cz³owieka, z drugiej natomiast, 
wypowiada ludzką mi³ość jako odpowiedź na mi³ość Ojca. Teraz trzeba nam 
spojrzeć na tę tajemnicę odkupienia od strony cz³owieka wchodzącego w rze-
czywistość zbawienia. Na czym polega przyjęcie odkupienia?

Chrystus – zauważa Jan Pawe³ II – „«objawia w pe³ni cz³owieka samemu 
cz³owiekowi». To jest ów – jeśli tak wolno się wyrazić – ludzki wymiar Ta-
jemnicy Odkupienia. Cz³owiek odnajduje w nim swoją w³aściwą wielkość, 
godność i wartość swego cz³owieczeñstwa” (RH, 10). Znamienne jest to, że 
w nauczaniu Jana Paw³a II myślenie o „ludzkim wymiarze odkupienia” nie 
rozpoczyna się bynajmniej od spojrzenia na zagadnienie ludzkiej moralno-
ści: grzechu i powstawania z grzechu. Jan Pawe³ II pozostaje wierny myśli per-
sonalistycznej, w której w wolnym ludzkim czynie zawsze uzewnętrznia się 
osoba. W normalnej sytuacji czyny osoby ludzkiej powinny nieść na sobie 
znamię dobra i mi³ości. Jeżeli nie zawsze się tak dzieje, to znaczy, że mamy do 
czynienia z sytuacją, w której czyn cz³owieka zaprzecza prawdzie o tym, kim 
cz³owiek jest, a zw³aszcza prawdzie o jego niezwyk³ej godności. Nowa samo-
świadomość osoby powinna zaowocować nowym ludzkim czynem. To dlate-
go myślenie o odkupieniu cz³owieka Jan Pawe³ II rozpoczyna od spojrzenia 
na objawioną przez Chrystusa prawdę o cz³owieku. Co więcej, Jan Pawe³ II 
prawdę tę wyraźnie przeciwstawia „jakimś doraźnym, częściowym, czasem 
powierzchownym, a nawet pozornym kryteriom i miarom swojej wielkości” 
(RH, 10), z jakimi można się spotkać we wspó³czesnej rzeczywistości14. 

Najpe³niejszym objawieniem prawdy o cz³owieku jest znów misterium 
paschalne. Z jednej strony, jest to prawda o niezwyk³ej godności każdego cz³o-
wieka: „Jakąż wartość musi mieć w oczach Stwórcy cz³owiek, skoro zas³uży³ 
na takiego i tak potężnego Odkupiciela. (…) W³aśnie owo g³ębokie zdumie-
nie wobec wartości i godności cz³owieka nazywa się Ewangelią” (RH 10). Po-
nadto Chrystus, przeszed³szy w swoim cz³owieczeñstwie drogę przez śmierć 
do zmartwychwstania, objawia, że d³ugości życia ludzkiego nie można już 
mierzyć miarą lat kilkudziesięciu, ale ostatecznym powo³aniem cz³owieka jest 
wieczność. Równocześnie, z drugiej strony, krzyż Chrystusa objawia cz³owie-
kowi w³aściwą postawę w relacji do Boga, a jest to postawa synowskiego po-
s³uszeñstwa i mi³ości aż po granice oddania życia, gdyż tylko taką mi³ością 
można odpowiednio odpowiedzieć na mi³ość Boga. Chrystus ods³ania naj-
g³ębszą ludzką naturę, bo „cz³owiek nie może żyć bez mi³ości” i bez mi³ości 
„pozostaje dla siebie istotą niezrozumia³ą” (RH, 10). Bóg zbawia grzesznych 
ludzi w ten sposób, że przez krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa wzywa ich 
do dobrowolnego udzia³u w odkupieniu przez w³asną mi³ość (choćby by³a 

14 Niestety, za³ożona objętość niniejszego artyku³u nie pozwala na podjęcie próby nazwania wspom-
nianych ogólnie w encyklice owych „częściowych” prawd o cz³owieku.
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bardzo u³omna) i pos³uszeñstwo Jego s³owu (choćby by³o bardzo niedosko-
na³e), a sam Chrystus w swoim cz³owieczeñstwie staje się dla nich wzorem 
do naśladowania.

Czy tylko „wzorem do naśladowania”? Jan Pawe³ II w encyklice powtarza 
ideę wypowiedzianą przez Aposto³a Narodów: „Cz³owiek zostaje w Tajemni-
cy Odkupienia (…) stworzony na nowo” (RH, 10). Rzeczywistości „nowego 
stworzenia” nie można sprowadzić wy³ącznie do „wzoru do naśladowania”. 
Nie można go również sprowadzić do oddzia³ywania wychowawczego Jezusa 
Chrystusa. Wydaje się, że również niewystarczające jest zastosowanie do rze-
czywistości odkupienia kategorii rozwoju osoby ludzkiej, który dokonuje się 
w wyniku relacji międzyosobowych i spo³ecznych15. Jeśli bowiem Jan Pawe³ II 
mówi o „nowym stworzeniu cz³owieka”, to musi ono sięgać samych korze-
ni osobowego bytu ludzkiego16. Ks. W. Hryniewicz, podejmując refleksję nad 
tym zagadnieniem, napisa³: „Jeżeli sam Chrystus zmartwychwsta³y sta³ się 
naszym odkupieniem, przenikającym ludzkie wnętrza, to urzeczywistnia się 
ono jedynie w międzyosobowym i egzystencjalnym kontakcie. Chrystus jest 
osobowym wzorcem oddzia³ywującym na ludzką osobę w sposób ontyczny, 
a nie tylko «dobrym przyk³adem» do naśladowania w sensie moralnym. Jest 
to przyczynowość osobowa”17. Na czym jednak polega „oddzia³ywanie w spo-
sób ontyczny” osobowego wzorca? Co się kryje za pojęciem „przyczynowość 
osobowa”? Idea ta pozostaje niejasna. Wydaje się, że w tym miejscu można 
mówić o tajemnicy, która pozostaje niedostępna dla racjonalnego wyjaśnie-
nia, ale której w świetle objawienia biblijnego nie sposób zaprzeczyć.

Jedno pozostaje jasne: skutki odkupienia urzeczywistniają się dzięki oso-
bowej więzi z Chrystusem. Jan Pawe³ II mówi o tym wyraźnie: „Cz³owiek (…) 
musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także s³abością i grzesznością, ze 
swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego 
wejść z sobą samym, musi sobie «przyswoić», zasymilować ca³ą rzeczywistość 
Wcielenia i Odkupienia, aby siebie odnaleźć” (RH, 10).

Podsumowując, warto zauważyć, że odkupienie nie jest „czymś”, nie jest 
jakimś „zbiorem ³ask”, które wys³uży³ nam Jezus Chrystus. Odkupienie ma 
imię: Jezus Chrystus (por. RH, 9). Odkupienie dokona³o się na drodze uniże-
nia i krzyża, aby znaleźć drogę do ludzkiej wolności. Odkupienie jest propo-
zycją, z którą Bóg wychodzi w stronę cz³owieka, którą cz³owiek może przyjąć, 
ale którą może również odrzucić. Równocześnie odkupienie przynosi obja-
wienie prawdy o godności osoby ludzkiej. Godność i wolność – to dwie ka-
tegorie, na które wspó³czesny cz³owiek jest szczególnie wrażliwy i które Jan 
Pawe³ II wykorzystuje do prezentacji tajemnicy odkupienia.

15 M. A. Krąpiec, Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1974, s. 278-293.
16 RH, nr 20: „Eucharystia jest sakramentem, w którym wyraża się najpe³niej nasz nowy byt” (podkr.  

W.Z.).
17 W. Hryniewicz, „Obcować z głębią odkupienia”, s. 1245.
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2.  wskazaNia PastoralNE wyNikającE z jaNa Pawła ii 
 Wizji odkupienia

Ponieważ s³użba odkupieniu stanowi najbardziej podstawową rację uza-
sadniającą pos³annictwo Kościo³a, stąd pozostaje czymś oczywistym, że 
przedstawiona przez Jana Paw³a II wizja odkupienia będzie rodzi³a określo-
ne implikacje dla dzia³alności pastoralnej. Jeżeli encyklika Redemptor hominis 
nie przynosi radykalnie nowego spojrzenia na rzeczywistość odkupienia, ale 
jedynie dokonuje reinterpretacji dotychczasowego myślenia soteriologiczne-
go (czyż zresztą mog³oby być inaczej?), rozpoznając nową wrażliwość wspó³-
czesnego cz³owieka i podkreślając niektóre aspekty odkupienia, to również 
nie można się spodziewać, że poniższe sugestie pastoralne będą propozycja-
mi radykalnie nowymi. Ostatecznie przecież od samego początku swego ist-
nienia Kośció³ pe³ni s³użbę odkupieniu, które raz dokonane przez Jezusa 
Chrystusa w życiu konkretnych ludzi, urzeczywistnia się w czasie. Skoro jed-
nak Jan Pawe³ II w refleksję soteriologiczną wprowadza pewne nowe akcenty, 
to warto w ich świetle spojrzeć na nowo na dzia³alność pastoralną Kościo³a, 
a także na duchowość chrześcijañską. 

„Boski wymiar odkupienia”, który wyróżni³ Jan Pawe³ II w encyklice Re-
demptor hominis, zwraca uwagę na dwa znaczenia wydarzenia krzyża: z jednej 
strony, krzyż by³ „uczynieniem zadość odwiecznej mi³ości Ojca”, czego owo-
cem sta³o się usprawiedliwienie cz³owieka, z drugiej natomiast, objawieniem 
mi³ości Ojca. Te dwa znaczenia krzyża muszą być obecne w pos³udze Koś-
cio³a, jeśli ma ona być s³użbą odkupieniu. Pytamy zatem: co z tego wynika 
dla dzia³alności Kościo³a?

Kośció³, pozostając spo³ecznością ludzi obciążonych grzechem, sam z sie-
bie nie jest w stanie „czynić zadość” odwiecznej mi³ości Ojca. W jego imie-
niu uczyni³ to Jezus Chrystus i nieustannie czyni w sakramencie Eucharystii, 
w którym „odnawia się stale z woli Chrystusa tajemnica tej ofiary, którą z³o-
ży³ On z siebie samego Ojcu na o³tarzu krzyża” (RH, 20). Stąd oczywistym 
staje się expressis verbis zawarte w encyklice wezwanie skierowane do ca³ego Koś-
cio³a, by ten „Sakrament Mi³ości znajdowa³ się w samym centrum życia Lu-
du Bożego” (RH, 20). Czy przypominanie tej prawdy jest dzisiaj potrzebne? 
Opublikowane w ostatnich latach dwa znaczące dokumenty Kościo³a18, któ-
re na ogó³ rodzą się przecież w wyniku dostrzeganych problemów, zdają się 
twierdząco odpowiadać na postawione pytanie. „Podstawowym zadaniem 
(…) jest trwać i stale postępować w życiu eucharystycznym”– napisa³ Jan Pa-
we³ II (RH, 20). Nie tylko troska o celebrację eucharystyczną, ale także o for-
mację eucharystyczną stają się zatem istotnym zadaniem duszpasterstwa 
Kościo³a. Jej celem jest między innymi prowadzenie cz³owieka do spotkania 

18 Encyklika Ecclesia de Eucharistia oraz instrukcja Redemptionis sacramentum.
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z mi³ością Boga Ojca objawianą w misterium eucharystycznym oraz uczest-
niczenia w ofierze Chrystusa jako ludzka odpowiedź na objawienie Boga. 
W tym kontekście warto zwrócić uwagę nie tylko na katechezę eucharystycz-
ną pozwalającą na celebrowanie jej trzech wymiarów (ofiara, komunia i obec-
ność), ale także na homilię mszalną, która zawsze winna nie tylko wyjaśniać 
czytania liturgiczne, ale także prowadzić do g³ębszego uczestniczenia w ce-
lebrowanym misterium. 

Trzeba w tym miejscu powiedzieć, że s³użba odkupieniu będzie polega³a 
na objawianiu cz³owiekowi mi³ości Ojca nie tylko w celebracji eucharystycznej 
czy w sprawowaniu pozosta³ych sakramentów, ale w każdej innej dzia³alności 
Kościo³a. Przede wszystkim dotyczy to pos³ugi s³owa. Warto przywo³ać s³owa 
pozostawione Polakom w Orędziu do osób konsekrowanych (Częstochowa, 4 czerw-
ca 1997 roku): „Kośció³ w pierwszym rzędzie oczekuje od was, że poświęci-
cie wszystkie si³y, aby g³osić prawdę o krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa 
wspó³czesnemu pokoleniu Polaków i przeciwstawić się największej pokusie 
naszych czasów – odrzuceniu Boga-Mi³ości” (nr 3). Określenie negacji Boga-
Mi³ości jako „największej pokusy naszych czasów” ma swoją wymowę. Czy 
pokusa ta, może nie tyle odrzucenia, ile raczej pominięcia prawdy o mi³o-
ści Bożej, o której nie jest ³atwo mówić, dotyczy również pe³niących pos³ugę 
s³owa? Być może pokusa ta zawsze by³a obecna, skoro również św. Alfons de 
Liguori w XVIII wieku upomina³ misjonarzy: „Staraj się również często mó-
wić o mi³ości, jaką nam okazuje Jezus Chrystus. (…) Są kaznodzieje, którzy 
potrafią mówić tylko o Bożej sprawiedliwości, o prawdach przerażających, 
o karach za grzechy. Nie ma wątpliwości, że kazania wzbudzające trwogę po-
magają grzesznikom przebudzić się z grzechowego snu. Trzeba im jednak 
równocześnie uświadomić, że nied³ugo wytrwa cz³owiek powstrzymujący 
się od grzechu jedynie z motywu lęku przed karami. Tylko mi³ość jest owym 
sznurem, który wiąże dusze z Bogiem oraz daje im wytrwa³ość w zwycięża-
niu pokus”19. Objawianie mi³ości Ojca w przepowiadaniu Kościo³a będzie 
polega³o nie tylko na bezpośrednim g³oszeniu tej prawdy (choć ono pozo-
staje niezastąpione), ale także na interpretowaniu wydarzeñ historii rozpo-
znawanych przez Kośció³ jako „znaki czasu” czy codziennych wydarzeñ 
z ¿ycia konkretnych ludzi jako znaków, w których jest mo¿liwe spotkanie 
z Bogiem-Mi³ością.

Kolejną przestrzenią, w której cz³owiek może spotkać się z mi³ością Boga, 
jest przestrzeñ dzia³alności charytatywnej Kościo³a, którą należy rozumieć 
bardzo szeroko. Dotyczy ona nie tylko doraźnej pomocy świadczonej cz³o-
wiekowi znajdującemu się w potrzebie w tym momencie. Dzia³alność cha-
rytatywna obejmuje wszelkie dobro podejmowane przez Kośció³ w s³użbie 
cz³owiekowi, a więc na przyk³ad pracę w szkolnictwie, s³użbie zdrowia, w pro-

19 A. M. de Liguori, cyt. w: F. Chiovaro, Historia Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Powstanie i rozwój 
Zgromadzenia (1732-1793), Tuchów 1997, s. 356-357.
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gramach na rzecz aktywizacji bezrobotnych itd., a także obecność w życiu 
publicznym. Na dzia³alność charytatywną jako istotną przestrzeñ życia Koś-
cio³a zwróci³ uwagę papież Benedykt XVI w swojej pierwszej encyklice Deus 
Caritas est, i to w kontekście przypominania światu, że „Bóg jest Mi³ością”. 
W dzia³alności charytatywnej nie chodzi bowiem tylko o czynienie dobra. 
Za czynieniem dobra musi stanąć ludzkie serce w postawie bezinteresownej 
mi³ości. Wtedy pomoc charytatywna staje się świadectwem obecnej w świecie 
mi³ości, której ostatecznym źród³em jest zawsze Bóg. Mi³ość ta winna stawać 
się na wzór mi³ości Boga, czyli obejmować każdego cz³owieka niezależnie od 
jego wykszta³cenia, statusu spo³ecznego czy przynależności religijnej. Bardzo 
zdecydowanie takiej postawy bliskości względem każdego cz³owieka domaga 
się od Kościo³a Jan Pawe³ II, uzasadniając ją s³użbą odkupieniu: „Dlatego tak 
bardzo musi być – również i Kośció³ – zjednoczony z każdym cz³owiekiem, 
skoro z nim zjednoczy³ się Chrystus w Tajemnicy Odkupienia” (RH, 18).

Jeśli Kośció³ powo³any jest do objawiania mi³ości Boga, to równocześnie 
wezwany jest do objawiania prawdy o cz³owieku, a zw³aszcza prawdy o jego 
niezbywalnej godności, o jego transcendentnym powo³aniu i „sensie jego 
istnienia w świecie w znacznej mierze zagubionym przez grzech” (por. RH, 
nr 10). Nie trzeba powtarzać, że „Chrystus-Odkupiciel objawia w pe³ni cz³o-
wieka samemu cz³owiekowi”. W tym miejscu otwiera się niezwykle rozleg³a 
przestrzeñ do refleksji nad obecnością w przepowiadaniu Kościo³a prawdy 
o cz³owieku nie tylko w jego indywidualnym, ale także i spo³ecznym wymia-
rze istnienia (syntetyczny charakter niniejszego artyku³u nie pozwala na jej 
podjęcie).

Objawiona przez Jezusa Chrystusa mi³ość Ojca jest propozycją adresowa-
ną do ludzkiej wolności. Podobnie orędzie Kościo³a może być jedynie propo-
zycją skierowaną do cz³owieka. W ewangelizacji nie ma miejsca na przymus. 
Ale równocześnie mi³ość Ojca domaga się odpowiedzi. Odkupienie jest ak-
tem, którego skutki urzeczywistnią się dzięki zaangażowaniu ludzkiej wol-
ności. Oczywiście, nikt z ludzi nie jest w stanie odpowiedzieć na mi³ość Ojca 
w sposób adekwatny. Odpowiedzi tej udzieli³ Jezus Chrystus, sk³adając Oj-
cu w darze samego siebie na krzyżu i nieustannie się ofiarując w Eucharystii. 
Cz³owiek jednak jest zaproszony, by w Jego ofierze uczestniczyć na miarę swo-
ich możliwości. Trzeba tu podkreślić, że istotą ofiary Jezusa Chrystusa jest 
synowskie oddanie siebie Ojcu. Podobny akt oddania winien stanowić serce 
duchowości chrześcijanina. Wejście cz³owieka w rzeczywistość odkupienia 
domaga się zatem trwania w pos³uszeñstwie Ojcu, które – pos³ugując się ję-
zykiem biblijnym – wypowie się w „zachowywaniu przykazañ” (por. J 14,21). 
Niezwykle interesująca by³aby refleksja podejmująca zagadnienie wewnętrznej 
więzi doświadczenia odkupienia z zachowywaniem przykazañ. W każdym 
razie wynika stąd kolejne ważne zadanie Kościo³a w ramach s³użby odkupie-
niu, a jest nim jasne i zdecydowane orędzie moralne (por. RH, nr 19). Nie 
jest prawdą, że g³oszenie mi³ości Ojca musi się wiązać z rezygnacją ze stawia-
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nia wymagañ. Wbrew spotykanym niekiedy opiniom, trzeba powiedzieć, że 
wprost przeciwnie: dopiero objawienie Boga-Mi³ości pozwala na postawie-
nie bardzo wysokich wymagañ moralnych tak, że cz³owiek może je przyjąć 
i zasymilować jako w³asne.

W tym miejscu trzeba również zauważyć celebrację sakramentu pojedna-
nia jako istotnego sposobu kontynuowania dzie³a odkupienia przez Kośció³. 
Ludzka odpowiedź na mi³ość Boga pozostanie zawsze nie tylko niedoskona³ą, 
ale także będzie obciążona grzechem nieustannie towarzyszącym bytowaniu 
cz³owieka. Stąd jednym z wyrazów trwania w doświadczeniu odkupienia bę-
dzie gotowość do nieustannego nawracania się, które w życiu chrześcijanina 
owocuje przystąpieniem do sakramentu pojednania. Sakrament ten z samej 
swojej istoty jest sakramentem przezwyciężania grzechu i jednania cz³owie-
ka z Bogiem, co stanowi przecież serce dzie³a odkupienia. Patrząc na niego 
w perspektywie wizji odkupienia przedstawionej przez Jana Paw³a II, trzeba 
nieustannie podkreślać, że jego owocem powinno być nie tylko odwrócenie 
się od grzechu, ale przede wszystkim zwrot serca w mi³ości ku Ojcu. Wydaje 
się, że ciągle jeszcze widmo „walki z grzechem”, obecne niekiedy także w ka-
techezie i kaznodziejstwie, a przede wszystkim w duchowości wielu chrześci-
jan, zdaje się przes³aniać zasadniczy cel pojednania z Bogiem – w myśl s³ów 
św. Paw³a Aposto³a: „żyję już nie dla siebie, ale dla Tego, który za mnie umar³ 
i zmartwychwsta³”. „Kośció³, strzegąc sakramentu pokuty – pisze Jan Pawe³ 
II – wyznaje przez to w sposób szczególny wiarę w Tajemnicę Odkupienia 
jako rzeczywistość żywotną i życiodajną, która odpowiada ludzkiej grzesz-
ności, ale także pragnieniom ludzkich sumieñ” (RH, 20).

* * *
Artyku³ niniejszy by³ próbą podjęcia refleksji nad tym, w jaki sposób za-

rysowana przez Jana Paw³a II w encyklice Redemptor hominis wizja odkupienia 
owocuje postawieniem pewnych akcentów w dzia³alności pastoralnej Koś-
cio³a. Jest czymś oczywistym, że ograniczona objętość artyku³u powoduje, iż 
powyższe refleksje nie mogą mieć charakteru ca³ościowego. Koñcząc, można 
wypowiedzieć jeszcze jedno spostrzeżenie. Formu³owane pod adresem Koś-
cio³a wskazania pastoralne w jednakowy sposób odnoszą się do wszystkich, 
którzy w jego imieniu występują. Lektura tych wskazañ w tym kluczu mo-
że stać się inspiracją nie tylko do zamyślenia nad życiem Kościo³a, ale także 
nad życiem i dzia³aniem każdego aposto³a.



o. dr WiTold KaWecKi cssr
uKsW – WarszaWa

Studia Redemptorystowskie
4/2006   •   s. 187-196

1. miłość	jako podstaWoWa kategoria Ludzka 
 i teoLogiczna

O mi³ości można mówić na różne sposoby. Można ją wyrażać s³owem, 
śpiewem, poezją, filmem, obrazem. Można jej pragnąć, ca³ym życiem zmie-
rzać do niej, można jej zazdrościć, nie rozumieć, a niekiedy i odrzucać. Moż-
na do niej nie dorastać, ale jedno jest pewne – ona jest najważniejsza. Jakże 
wymowne są w tym względzie s³owa św. Paw³a w Hymnie o mi³ości: „Gdy-
bym [nawet] mówi³ językami ludzi i anio³ów, a mi³ości bym nie mia³ [...] by³-
bym niczym” (1 Kor 13,1-13). Każdy ma prawo do mi³ości. Ale nie można jej 
sprzedać, ani kupić. Mi³ość to jednocześnie stan ducha, świadomość umy-
s³u, wzruszenie serca, pokój sumienia, harmonia relacji ze światem. 

Chrześcijañstwo jest językiem mi³ości. „Mi³ość niech będzie bez ob³udy. 
Miejcie wstręt do z³ego, podążajcie za dobrem. W mi³ości braterskiej nawza-
jem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie 
opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie p³omiennego ducha. Pe³nijcie s³użbą 
Panu” (Rz 12,9-12). Bóg mówi do nas językiem mi³ości. Co więcej, jak to pięk-
nie zauważa Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas est, „istnieje jakaś relacja 
między mi³ością i Boskością: mi³ość obiecuje nieskoñczoność, wieczność 
– jakąś rzeczywistość wyższą i ca³kowicie inną w stosunku do codzienności 
naszego istnienia”1.

Zaprzeczeniem mi³ości jest egoizm. To on dzisiaj wyniszcza cz³owieka. 
Czy to w wymiarze osobistym, czy w życiu ma³żeñstwa, rodziny, pañstwa, na-
rodu, ludzkości, egoizm jest zdolny zniszczyć relacje, zbuntować przeciwko 

1 Benedykt XVI, Deus Caritas est, KAI, Warszawa 2006, nr 5.

OBLiCZA MiŁOśCi W KuLTuRZE 
ChRZEśCiJAńSKiEJ



STUDIA REDEMPTORYSTOWSKIE188

sobie ludzi, uczynić niewrażliwymi na odczucia i potrzeby innych, wprowa-
dzić nie³ad w życiu moralnym i religijnym. Egoizm jest największym zagroże-
niem dla wspó³czesnego cz³owieka. Tam gdzie jest egoizm, jest też nienawiść, 
beznadziejność, nieustanne użalanie się i oskarżanie innych, i tam nie ma 
wiary. Egoizm spotwarza mi³ość i prowokuje z³o. Znany francuski pisarz ka-
tolicki Georges Bernanos w książce Pod słońcem szatana stawia znak równości 
między z³em a brakiem mi³ości. Szatan – pisze – to poznanie bez mi³ości. Pie-
k³em jest nie umieć kochać. Pozostaje pytaniem otwartym, czy wiele proble-
mów wspó³czesnej cywilizacji i cz³owieka dzisiaj nie bierze się w³aśnie z owej 
niezdolności do po³ączenia w sobie poznania i mi³ości. Bez mi³ości jakikol-
wiek rozwój naukowy, technologiczny, choćby najwspanialszy, nie będzie na-
prawdę ludzkim. Dlatego trzeba przezwyciężać egoizm. Tylko mi³ość może 
go przezwyciężyć. Nie wystarczy powtarzać, że mi³ość jest najważniejsza. Nie 
może o tym zapomnieć żaden chrześcijanin, ale także Kośció³ jako taki. By-
³y w historii Kościo³a okresy, w których jakby zapominano o tym na wskroś 
ewangelicznym s³owie-kluczu mi³ość ,  w którym należy rozumieć i inter-
pretować ca³ą rzeczywistość chrześcijañstwa, by nie powiedzieć: humanizmu. 
Ale na szczęście nigdy nie brak³o też ludzi, którzy z nieugiętym niekiedy bo-
haterstwem przypominali światu, co jest najważniejsze. 

Umieć czytać swoje cz³owieczeñstwo, tym bardziej chrześcijañstwo, w klu-
czu mi³ości, to tak naprawdę zrozumieć sens swojego życia. „Nikt nie ma więk-
szej mi³ości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjació³ swoich” (J 15,13). 
Chrześcijanie wzorem swojego Mistrza zawsze usi³owali realizować tę ewan-
geliczną prawdę: poprzez świętych męczenników, ale i poprzez tysiące nie-
znanych bohaterów codzienności, którzy wiernością w³asnym obowiązkom, 
urastali do rangi duchowych herosów. To oni w³aśnie, także poprzez cierpie-
nie i chorobę, na o³tarzu swojego życia celebrowali nieskoñczoną ofiarę, któ-
ra przybliża³a ich do pe³nego zjednoczenia z Mi³ością. Przeżywając bowiem 
w ten sposób mi³ość, rodzimy się do nowego życia. Tak jak mi³ość dwojga 
ludzi daje początek nowemu życiu, tak podobnie w sensie duchowym spot-
kanie z Mi³ością może być początkiem nowej, bogatszej drogi życia. Żyjąc 
mi³ością, stajemy się pogodni i otwarci, dobroduszni i spokojni, cierpliwi, wy-
rozumiali, stateczni, sprawiedliwi. Wiedząc, że jesteśmy kochani, sami chce-
my kochać. Chrześcijanie w niejednym jeszcze wypadku muszą odkryć, że są 
kochani przez Boga. Bóg pierwszy nas umi³owa³. „Umi³owawszy swoich, do 
koñca ich umi³owa³”. Uwierzyć w tę Bożą mi³ość oznacza zostawić na boku 
rygoryzm, nieufność względem siebie i innych. Rygoryzm jest oznaką bra-
ku ufności względem samego siebie. Rygoryzm religijny jest oznaką braku 
doświadczenia autentycznej mi³ości. Wydawa³oby się, ze minę³y już czasy, 
w których Bogiem straszono, a wierność zewnętrznym nakazom lub zaka-
zom prawa utożsamiano z żywą wiarą. Tymczasem wciąż jeszcze w niejed-
nym środowisku dominuje bardziej formalizm religijny i litera prawa niźli 
umys³ i serce otwarte na Boga. 
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Żyjemy w czasach zdominowanych przez powszechne pragnienie dobro-
bytu, który staje się sam w sobie idolem wspó³czesności. Dobrobytu, który 
sprawia, że zapominamy o prawdziwym bogactwie, jakim jest ubóstwo du-
cha: „B³ogos³awieni ubodzy w duchu”. Ubóstwo ducha prowadzi nas bezpo-
średnio do hojnej mi³ości, do wrażliwości na drugiego cz³owieka, do większej 
sprawiedliwości spo³ecznej, do postaw moralnych opartych na niek³amanych 
wartościach. To dzięki nim możemy dokonywać s³usznych wyborów, pozo-
stając wolnymi, ale i wiernymi Chrystusowi. Świat wspó³czesny ma wielką 
potrzebę takiej w³aśnie hojnej mi³ości, by móc uzdrawiać wszelkie objawy z³a 
panoszące się pośród ludzi. Jak napisa³ Jan Pawe³ II w swojej książce Wstańcie, 
chodźmy: „Potrzeba zatem wielu kochających i myślących ludzi, bo wyobraź-
nia żyje z mi³ości i z myśli, i sama karmi naszą myśl i rozpala mi³ość”. Nie 
można zapominać, że ewangelizacyjna misja Kościo³a dokonuje się przez mi-
³ość, tę Bożą, najpiękniej wyrażoną w Chrystusie, ale i przez mi³ość cz³owieka, 
która wyp³ywa z nieogarnionej mi³ości Boga. Mi³ość jest najważniejsza, i to 
do niej należy ostatnie s³owo. Pięknie ują³ to wspomniany Bernanos w Dia-
logach karmelitanek: „Mi³ość będzie zawsze zwycięska, mi³ość może wszystko. 
Oto s³owo w³aściwe, to nie przemoc może wszystko, lecz mi³ość może wszyst-
ko”. Świat będzie trwa³, dopóki nie braknie mi³ości.

2. miłość w kulturzE i sztucE chrzEścijańskiEj

Postawmy sobie najpierw pytanie: czy można w ogóle mówić o kulturze 
chrześcijañskiej? Czy wiara w Chrystusa rzeczywiście staje się źród³em kul-
tury cz³owieka? W pewnym sensie tak. Wiara w Chrystusa może być źród³em 
kultury o profilu chrześcijañskim, jednak punktem wyjścia dla kultury bę-
dzie zawsze cz³owiek. Zadaniem kultury jest bowiem wyrazić to, kim on jest. 
W tradycji chrześcijañskiej przyjmujemy, że cz³owiek, stworzony na obraz Bo-
ży, będący dzieckiem Boga, unifikujący w sobie cielesność i duchowość, jest 
powo³any do czynienia dobra, a tym samym dzia³ania na rzecz ulepszania 
środowiska życia. Dlatego w³aśnie Papieska Rada ds. Kultury napisze:

Nie ma innej kultury jak tylko ta dotycząca cz³owieka, dokonująca 
się przez cz³owieka i dla cz³owieka. Kulturą w takim znaczeniu jest ca³a 
dzia³alność cz³owieka, jego inteligencja, jego afektywność, jego poszu-
kiwanie sensu, jego zachowania i odniesienia etyczne. W ten sposób 
kultura staje się drugą naturą cz³owieka2. 
Przywrócenie tej zdrowej antropologii, ukazującej cz³owieka jako cen-

trum kultury, idzie w parze z ukazaniem osoby ludzkiej jako obrazu Boga. 
Cz³owiek, stworzony na obraz Boga, pozostaje w najg³ębszej relacji ze swoim 
Stwórcą. Co więcej, cz³owiek odnajduje siebie samego w dialogu z Bogiem, 

2 Papieska Rada ds. Kultury, Per una pastorale della cultura, nr 2.
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którego uczy się poznawać i kochać. Powo³any zostaje przez Boga do wspó³-
pracy w czynieniu dobra. Przenikanie się tajemnicy cz³owieczeñstwa z mi-
sterium Chrystusa sprawia, że cz³owiek odnajduje samego siebie jedynie we 
Wcieleniu Chrystusa. W soborowej konstytucji Gaudium et spes wyra¿ano to 
w s³owach: „Chrystus, nowy Adam, w³aśnie w objawieniu tajemnicy Ojca i Je-
go mi³ości objawia w pe³ni cz³owieka samemu cz³owiekowi i ods³ania przed 
nim jego najwyższe powo³anie. Nic więc dziwnego, że wspomniane prawdy 
w Nim mają źród³o i w Nim osiągają punkt szczytowy” (GS, 22). Chrystus 
jako „obraz Boga niewidzialnego” (Kol 1,15) pozostaje jednocześnie dosko-
na³ym cz³owiekiem. Wcielenie Syna Bożego by³o konkretnym, rzeczywistym, 
kulturowym wydarzeniem. W ten sposób wszed³ On w historię cz³owieka. 
Jego Wcielenie stanowi³o zarazem wydarzenie immanentne (związane z okre-
śloną kulturą) i transcendentne (Chrystus nie utożsami³ się z jedną kulturą), 
lecz sta³ się dla nas punktem odniesienia dla odnowy każdej kultury, w któ-
rej przysz³o cz³owiekowi żyć3.

Powyższe stwierdzenie jest szczytem antropologii personalistycznej i źród-
³em największej godności cz³owieka. W ten sposób antropologia i chrystologia 
wiążą się ze sobą w najściślejszy sposób. Wielkość tajemnicy cz³owieka w ca³ej 
pe³ni ujawnia się w świetle Objawienia. Cz³owiek ukazany jako najcenniejszy 
owoc stworzenia – „stworzy³ Bóg cz³owieka na swój obraz, na obraz Boży go 
stworzy³: stworzy³ mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1,27) – jest rozważany w od-
niesieniu do Chrystusa i w Nim odnajduje ca³ą swoją pe³nię. Żeby napraw-
dę zrozumieć siebie, cz³owiek musi odnosić się do Chrystusa i w Nim szukać 
prawdy swojego istnienia. W Redemptor hominis Jan Pawe³ II zauważy³: 

Cz³owiek, który chce zrozumieć siebie do koñca – nie wedle jakichś 
tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet po-
zornych kryteriów i miar swojej w³asnej istoty – musi ze swoim niepo-
kojem, niepewnością, a także s³abością i grzesznością, ze swoim życiem 
i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść 
z sobą samym, musi sobie „przyswoić”, zasymilować ca³ą rzeczywi-
stość Wcielenia i Odkupienia, aby siebie odnaleźć (RH, 10). 
Cz³owiek żyje zawsze w określonej kulturze. Trzeba jednak zauważyć, że 

kultura nie wyczerpuje wszystkich jego aspiracji, dlatego często ją przekra-
cza. Przestrzenią, w której cz³owiek przekracza kulturę, jest jego cz³owiecza 
natura. Jan Pawe³ II zauważy w Veritatis splendor: 

Nie można zaprzeczyć, że cz³owiek istnieje zawsze w ramach okre-
ślonej kultury, ale prawdą jest też, że nie wyraża się on ca³y w tej kultu-
rze. Zresztą sam fakt rozwoju kultur dowodzi, że w cz³owieku jest coś, 
co wykracza poza kulturę. To „coś” to w³aśnie ludzka natura: to ona 
jest miarą kultury i to dzięki niej cz³owiek nie staje się więźniem żad-

3 Por. M. Doldi, La fede in Cristo fonte di cultura, Turyn 2003, s. 31-35.
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nej ze swych kultur, ale umacnia swoją osobową godność, żyjąc zgod-
nie z g³ęboką prawdą swojego bytu (53). 
Wiara by³a zawsze inspiracją dla artystów. Dopóki związki wiary i kultury 

by³y naturalne, sztuka charakteryzowa³a się poczuciem harmonii, równowa-
gą między treścią a formą. Kiedy jednak podjęto próby (i to skuteczne) odse-
parowania sztuki od wiary, pojawi³y się sprzeczności między treścią a formą, 
która coraz częściej stawa³a się rozgrywką formalną. Ze sztuki wyeliminowa-
no wartościową treść. Zaczęto formę uprawiać dla samej formy, a nie jak być 
powinno – dla przekazywania treści4. We wspó³czesnym zsekularyzowanym 
świecie, w którym jest widoczne pęknięcie między wiarą a kulturą, gdzie za-
tracono poprawną koncepcję osoby ludzkiej i wyczucie dobra osobowego 
i wspólnego, jest konieczna inkulturacja Ewangelii w spo³eczność ludzką, 
nawet jeśli jest ona dalece zlaicyzowana. Można tego dokonać przez auten-
tyczny humanizm, czyli w³aściwą formację kulturową, opartą na cz³owieku, 
dokonującą się przez cz³owieka, i pozostającą w s³użbie cz³owiekowi. Wspó³-
czesna sztuka bowiem zdaje się niekiedy zapominać o swojej roli wzbogaca-
nia i uszlachetniania cz³owieka i dlatego bywa często artystyczną prowokacją, 
odrzuceniem wartości, skandalem, znieważaniem ustalonych kanonów dla 
podkreślenia awangardy, a nawet bluźnierstwem5. Wszystko to stanowi dowód 
rozpaczliwego zagubienia artystów, życia i tworzenia bez poczucia wartości. 
Nie wystarczy bowiem wyrażać cokolwiek, pozwolić się podglądać jak w Big 
Brotherze i twierdzić, że w podglądaniu jest geniusz sztuki. Nie wystarczy tak-
że umieć sprzedawać wszystko, bo nie wszystko jest na sprzedaż, na przyk³ad 
trywialność, g³upota i bana³. Sztuka nie może być banalna, bo by³oby to za-
przeczeniem jej istoty. Nie wszystko też jest dzie³em sztuki, na przyk³ad usta-
wione w odpowiedniej kombinacji muszle klozetowe. Jak to się ma do Piety 
Micha³a Anio³a albo muzyki Mozarta? Takie podejście do sztuki jest rodza-
jem nihilizmu, który nie tyle neguje ustalony porządek, wyraża bunt i gniew, 
ile ukazuje pustkę, bezideowość i przygnębiającą ja³owość. Wspó³cześnie ma-
my do czynienia z kryzysem nie tyle wartości (bo czyż prawda, piękno czy 
dobro mogą podlegać kryzysowi?), ile kultury i sztuki, czyli za³amaniem się 
wzorców, hierarchii wartości, wulgaryzacją gustów, dyktatem przemys³u kul-
tury i komercji, nadprodukcją wzajemnie znoszących się obrazów, dźwięków, 
s³ów, znaków, komentarzy prowadzących – jak to nazywa Sobolewski – do 

4 Zob. S. Rodziñski, Promieniowanie sacrum – terapia czy nadzieja, w: Sacrum i kultura, red. R. Rubinkiewicz, 
S. Zięba, Lublin 2000, s. 114-118.

5 Przyk³adów tego typu zachowañ można podać wiele: fotografia w³asnego ojca leżącego w poniżeniu 
przy muszli klozetowej, pijanego do nieprzytomności; obnażająca się artystka, która sama staje się eks-
ponatem na wystawie, a zwiedzający mogą poprzez wziernik wetknięty w jej pochwę zajrzeć do środ-
ka; performance polskiego artysty, który tarza³ się po leżącym na pod³odze krucyfiksie, z wyraźną aluzją 
do erotycznych pieszczot; artyści kaleczący się na oczach publiczności i toczący żywą krew na werni-
sażach, a nawet bryzgający nią widownię; publiczne stopniowe obcinanie sobie penisa; m³oda aktorka 
w Chile, która zamieszka³a w przezroczystym domu w samym centrum miasta. Przechodzący tamtę-
dy przechodnie mogli obserwować dwadzieścia cztery godziny na dobę najbardziej intymne czynno-
ści z jej życia.
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„wyzysku wyobraźni”. Jesteśmy zmuszani do ich konsumowania, choć nie 
są nam one potrzebne do życia. Dlatego należy uświadamiać sobie ten wy-
zysk i uwolnić wyobraźnię6. 

W przestrzeni sztuki sakralnej możemy zaobserwować trzy zasadnicze 
postawy. Pierwsza dąży do aktualizacji historii świętej (zw³aszcza męki Pañ-
skiej) i opiera się na retoryce werbalnej i regu³ach figuratywności. Temat Pasji 
pomieszany jest zazwyczaj z martyrologią, etosem politycznym nawiązują-
cym do drugiej wojny światowej, dominacji sowieckiej bądź okresu Solidar-
ności i obrazuje życie zniewolonego narodu. Związek między męką Pañską 
a okupacją, obozami koncentracyjnymi, walką wyzwoleñczą ukazuje wspól-
notę cierpienia niewinnych i Chrystusa i jest próbą sakralizacji wyobrażalnej 
rzeczywistości, a niekiedy ucieczką przed rozpaczą7. Czy jest w niej miejsce 
na mi³ość? Może i tak, ale swoiście rozumianą. 

Druga z postaw lansuje dzie³a abstrakcyjne lub bliskie abstrakcji. Abstrak-
cja w sztuce jest rezultatem materializacji idei metafizycznych. Symbolika 
abstrakcyjna jest oderwana od zmys³ów i świata natury, oderwana od rzeczy-
wistości. Nie jest to sztuka okrutna, bo w abstrakcji nie można wyrazić real-
nego okrucieñstwa. Jest sztuką wyrażającą tragizm, cierpienie i męczeñstwo. 
Sacrum ukazywane jest w niej za pomocą sieci struktur geometrycznych, bar-
wnych modulacji, gry świate³, bry³ i figur o różnych odcieniach8. Jaroszyñ-
ski zauważa, że owo zerwanie kontaktu sztuki abstrakcyjnej z rzeczywistością 
budzi niepokój. Jak bowiem określić wtedy prawdę, dobro, piękno, mi³ość? 
Sztuka abstrakcyjna narusza naturalne ludzkie nastawienie do rzeczywisto-
ści, a także uderza w ciąg³ość tradycji kultury zachodniej, w której szeroko 
rozumiane naśladowanie (mimesis) by³o zawsze obecne9. 

Trzecia i ostatnia z postaw operuje symboliką platoñską lub neoplatoñ-
ską. Os³abia rolę figuracji i redukuje obrazowanie przedmiotów. Sacrum jest 
przedstawiane w formie pojedynczych znaków stanowiących symbol. Sym-
bol sk³ania do myślenia, nie daje możliwości dos³ownej interpretacji i nie od-
krywa do koñca tajemnicy, nie objawia także uczuć, w tym mi³ości10. 

Ogólnie rzecz biorąc, wspó³czesnej kulturze czy sztuce w szczególności 
brakuje mi³ości. Na ³awce w parku przed Pa³acem Ujazdowskim w Warsza-
wie przed wejściem do Galerii Sztuki Wspó³czesnej przeczytać można nastę-
pującą sentencję: „Chcesz szybko zmienić kulturę? Wykorzystaj, co w niej 
najważniejsze. Trochę więcej uczucia przyda się i tobie”. Może w³aśnie w tej 
sentencji znajduje się klucz do odnowy kulturowej, którą będzie charaktery-
zować więcej uczucia, ciep³a, harmonii, wrażliwości, zachwytu nad tajemnicą 
(sacrum). Umiejętność wejrzenia w serce, mądrość p³ynąca z serca, ws³uchanie 

6 T. Sobolewski, Myśli na temat kiczu nihilistycznego, w: Sacrum i kultura, s. 235.
7 R. Rogoziñska, Nie ma adresata?, w: Sacrum i kultura, s. 282 -283.
8 Tamże, s. 286-287.
9 P. Jaroszyñski, Metafizyka i sztuka, Warszawa 1996, s.188.
10 R. Rogoziñska, Nie ma adresata?, s. 288.
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się w serce w sposób uczciwy i szczery jest prawdziwym artyzmem. Przeciętny 
obywatel straci³ zdolność wch³aniania języka artysty, dlatego we wspó³czes-
nym świecie zosta³a zagubiona kultura duchowa. Dobra sztuka otwiera pole 
do dialogu i poszukiwania prawdy. Należy zmienić materialistyczną i kon-
sumpcyjną koncepcję kultury, w tym sztuki, wprowadzając w nią między in-
nymi kategorię mi³ości, aby ocalić cz³owieka, kulturę i historię. 

3. miłość a PiękNo

Życie cz³owieka można określić jako próbę rozpoznania wartości i przy-
lgnięcie do nich. Poznanie bez mi³ości prowadzi bowiem donikąd. Mi³ość 
uprzednia względem poznania to poznanie umożliwia. Dobrze poznajemy 
tylko to, co kochamy. Pascal zauważa³: „Mi³ość i rozum są tym samym”. Jest 
tutaj wzajemna zależność. Aby cokolwiek pokochać, trzeba to znać. Pozna-
nie rodzi pragnienie przylgnięcia do poznawanego przedmiotu. Piękno jest 
jedną z tych wartości, które chcemy poznać i pokochać, dlatego dążenie do 
niego jest tak stare, jak stary jest cz³owiek na ziemi11. Tylko duch potrafi objąć 
wszelkie formy piękna i prawdy, dlatego kultura zarówno masowa, jak i elitar-
na zawsze dąży³a do tego, co prawdziwe i piękne. Obrona kultury jest obroną 
twórczej wolności ducha nie tylko przed zagrożeniami zewnętrznymi: dyk-
tatu ideologicznego czy cenzury, lecz także przed zagrożeniami wewnętrzny-
mi, jakimi są banalność życia, konsumizm, wypalone wnętrza niezdolne do 
tworzenia i przeżywania prawdziwego piękna. Jeśli zauważamy we wspó³czes-
nym świecie pochwa³ę brzydoty, to dlatego, że wielu ludzi nie potrafi odbie-
rać i przeżywać piękna, gdyż zostali wewnętrznie uszkodzeni. Wspó³czesny 
świat potrzebuje artystów, by cz³owiek móg³ rozpoznać piękno, a zarazem 
lepiej pozna³ siebie. Jeśli cz³owiek rozpozna piękno i zachwyci się nim, od-
najdzie także kulturę. 

Kośció³ przez wieki popiera³ sztukę, kszta³ci³ artystów, by³ mecenatem 
wielu artystycznych projektów, ale prawdą jest także, że niekiedy drogi arty-
stów i Kościo³a się rozchodzi³y. Kośció³ potrzebuje dzisiaj ludzi sztuki, aby 
pomogli mu g³osić świat ducha, niedostępny zmys³om, niezrozumia³y dla 
umys³u, trudno wyrażalny. Sztuka może ten świat wyrazić i przybliżyć, a ar-
tyści mogą na swój sposób stawać się „kap³anami piękna”, zw³aszcza jeśli 
potrafią po³ączyć artyzm z wiarą i modlitwą. Sztuka jest językiem uniwersal-
nym i nadprzyrodzonym, dlatego można powiedzieć, że ma ona w sobie coś 
z religii. Prowadzi cz³owieka w przestrzenie, w które nikt inny zaprowadzić 
go nie potrafi. Artysta jest zatem w spo³eczeñstwie kimś ważnym i niezastą-
pionym. Kiedy w 1983 roku Jan Pawe³ II wynosi³ na o³tarze wielkiego artystę 

11 Na temat kulturowych źróde³ piękna, a także różnych odmian piękna – piękno jako wyraz dystansu, 
piękno impresyjne, piękno związane, piękno wolne – pisze obszernie J. Kurowicki w książce Kultura ja-
ko źródło piękna, Warszawa 1997.
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Fra Angelico i og³osi³ go patronem ludzi sztuki, mówi³ o relacji, jaka winna 
istnieć między wiarą a sztuką: „Urzeczywistni³ [Fra Angelico] w swym życiu 
organiczny i jednocześnie podstawowy związek pomiędzy chrześcijañstwem 
i kulturą, pomiędzy cz³owiekiem i Ewangelią. W nim wiara sta³a się kulturą, 
a kultura przeżywana – wiarą”. Jeśli Kośció³ potrzebuje sztuki, to nie tylko ze 
względów estetycznych. Potrzebuje jej po to, aby lepiej poznać cz³owieka, je-
go piękno i nędzę, jego wnętrze. Sztuka odzwierciedla to, kim jest cz³owiek, 
dokąd zmierza i kim być powinien. Świat, a z nim wspó³czesny cz³owiek, 
potrzebuje piękna, aby nie pogrążyć się w rozpaczy. Świat bez sztuki będzie 
światem ubogim, smutnym, zamkniętym na mi³ość. Sztuka jest zatem we-
zwaniem do mi³ości i nadziei. 

W ramach przygotowania Jubileuszowego Roku Odkupienia Jan Pawe³ 
II napisa³ List do artystów. Dokument ten jest z ca³ą pewnością dowodem ist-
niejącego od wieków dialogu między Kościo³em a ludźmi sztuki. Dialog ten 
sięga korzeniami istoty doświadczenia religijnego, ale i twórczości artystycz-
nej. Papież pisze, że ta więź w języku polskim oddana jest grą s³ów: „stwórca” 
i „twórca”. Ten, kto stwarza, daje samo istnienie, twórca natomiast wykorzy-
stuje coś, co już istnieje, i nadaje temu w³aściwą formę poprzez swój osobisty 
geniusz i zamys³. Bóg powo³a³ cz³owieka do bycia twórcą zw³aszcza w aspekcie 
kszta³towania w³asnego cz³owieczeñstwa. Tak jak to opisuje Księga Rodzaju, 
każdy cz³owiek, będąc artystą, niekoniecznie w ścis³ym tego s³owa znaczeniu, 
powinien być twórcą w³asnego życia i czynić je arcydzie³em sztuki12. Papie¿ 
pisze we wspomnianym liście także o teologii piękna i cytuje znaną maksy-
mę C. K. Norwida z Promethidiona: „Bo piękno na to jest, by zachwyca³o / Do 
pracy – praca, by się zmartwychwsta³o”. 

Jan Pawe³ II zauważa, że piękno i dobro są nierozerwalne. „Piękno jest po-
niekąd widzialnością dobra, tak jak dobro jest metafizycznym warunkiem 
piękna”13. Pan Bóg powo³uje cz³owieka, artystę w szczególności, do „stwarza-
nia” piękna. Dzięki temu artysta realizuje się sam, ale też s³uży spo³eczno-
ści. Jego misja przybiera postać „duchowości artysty” i ma wymiar etyczny. 
Zmar³y papież widzia³ w pięknie wartość niezwyk³ą, wręcz zbawczą. W pięk-
nie objawia się rzeczywistość nadprzyrodzona, bo jest ono „kluczem tajem-
nicy i wezwaniem do transcendencji”. Poprzez tworzenie piękna, które jest 
widzialnością dobra, artysta s³uży cz³owiekowi. By móg³ jednak tego doko-
nać, by wyrażać to, co niewidzialne w sposób widzialny, a to, co niewyrażalne, 
wyrażać w obrazie, artysta winien „wnikać twórczą intuicją w g³ąb tajemnicy 
Boga Wcielonego, a zarazem w tajemnicę cz³owieka”.

Dialog świata sztuki i Kościo³a ma źród³o w g³ębi ludzkiej duszy, w której 
spotykają się ze sobą: poczucie piękna i harmonii, tajemnicza jedność rze-
czy i pragnienie nadania sensu w³asnemu życiu. To w³aśnie w duszy ludzkiej 

12 Jan Pawe³ II, List do artystów, w: F. Bednarski, Teologia kultury, Kraków 2000, s. 158-159.
13 Tamże, s. 161.
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wiara dotyka najg³ębszej rzeczywistości cz³owieka i świata i nadaje życiu sens. 
Nawet wtedy gdy doświadczamy wielkiej „nieobecności Boga”, a nawet czu-
jemy „sprzeciw wobec Boga”, nawet wtedy gdy drogi sztuki i wiary pozornie 
się rozchodzą, czyli gdy jest widoczny roz³am między kulturą a Kościo³em 
– sztuka pozostaje pomostem prowadzącym do doświadczenia religijnego, 
o ile poszukuje ona prawdy i o ile wyobraźnia artystyczna wykracza poza co-
dzienność i otwiera się na Tajemnicę14. 

Poprzez teologię piękna15, którą jest także sztuka, Kośció³ w swoisty spo-
sób g³osi swoje orędzie. Język barw, kszta³tów, dźwięków i obrazów pomaga 
cz³owiekowi w rozeznawaniu Tajemnicy, dlatego można powiedzieć, że Koś-
ció³ potrzebuje sztuki. Z drugiej strony jednak, sztuka potrzebuje Kościo³a. 
Artysta, który nieustannie poszukuje ukrytego sensu rzeczy, potrzebuje re-
ligii, która staje się dla niego, jak to pięknie nazwa³ Jan Pawe³ II, „ojczyzną 
duszy”, bo w³aśnie w przestrzeni religijnej rodzą się najważniejsze pytania 
i egzystencjalne odpowiedzi cz³owieka. Jezus Chrystus objawia cz³owiekowi 
nie tylko Boga, ale również cz³owieka samemu cz³owiekowi. Tchnie w niego 
swego Ducha, który staje się „natchnieniem”. Duch jest tajemniczym artystą 
wszechświata! To Boskie tchnienie Ducha Stwórcy spotyka się z geniuszem 
cz³owieka, by rozbudzić ludzkie możliwości twórcze, wskazać dobro i pięk-
no, mi³ość, uzdolnić umys³ i serce do tworzenia idei i nadawania jej formy 
w dziele sztuki. W ten sposób piękno ma wzbudzać zachwyt i pobudzać do 
pracy na miarę zmartwychwstania16. Bo – jak pisa³ Dostojewski – piękno 
zbawi świat17. 

14 Tamże, s. 172-173. W kwestii trudnego dialogu sztuki (zw³aszcza literatury) i Kościo³a warto odnieść się 
do książki nieżyjącej już profesor N. Filippi, Le voci del popolo di Dio. Tra teologia e letteratura, Rzym 2004. 
Autorka analizuje w niej wielkie postaci światowej literatury – F. Dostojewskiego, L. To³stoja, F. Kaf-
kę i E. Hemingwaya, W. Faulknera, F. O’Connora, G. Bernanosa, A. Camusa, A. de Saint-Exupery’ego, 
F. Mauriaca, P. Claudela, S. de Beauvoir, L. Pirandello, J. Borgesa – i ukazuje ich tęsknoty za nadprzyro-
dzonością i dramatyczne niekiedy poszukiwanie sensu. N. Filippi doskonale uwidacznia, jak literatura, 
będąca wyrazem przeżywanego doświadczenia wiary, a niekiedy i niewiary, może stawać się szczególne-
go rodzaju locus theologicus. 

15 Teolog, mówiąc o Bogu, mówi o pięknie, bo Bóg jest pięknem. Traktując o pięknie obecnym na świe-
cie, odsy³a do Tego, który jest źród³em i ostatecznym celem piękna.

16 Jan Pawe³ II, List do artystów, s. 176-179.
17 F. Dostojewski, Idiota, cz. II, rozdz. V. Na temat piękna, które zbawia, pisze znany teolog w³oski B. For-

te, analizujący teksty F. Dostojewskiego. Zob. B. Forte, La porta della Belleza. Per un’estetica teologica, Brescia 
2000, zw³aszcza rozdz. IV, s. 51-60.
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Katolickie placówki oświatowo-wychowawcze poprzez swoją dzia³alność 
mają wp³yw tak na poszczególne osoby, jak i na ca³e spo³eczeñstwo, dlatego 
mówimy o indywidualnym i spo³ecznym ich wymiarze. Oprócz tych p³asz-
czyzn, koniecznym i równie wa¿nym jest ich wymiar kulturowy. Od troski 
o gruntowną, indywidualną formację każdego cz³owieka, poprzez wspó³two-
rzenie ogólnoludzkiej kondycji ca³ego spo³eczeñstwa, szko³y i uniwersytety 
katolickie wp³ywają również na ca³okszta³t dziedzictwa kulturowego1. Tak jak 
nie można pozbawić cz³owieka jego wymiaru duchowego i spo³ecznego, gdyż 
przynależą mu one z racji jego istoty, podobnie trudno jest mówić o cz³owie-
ku bez zwrócenia uwagi na rzeczywistość szeroko pojętej kultury, w której 
³onie wzrasta i się rozwija oraz którą poprzez swą aktywność wspó³tworzy. 
Skoro więc nie można mówić o cz³owieku bez uwzględnienia kulturowego 
wymiaru jego egzystencji, to należy zwrócić uwagę na szko³y i uniwersytety 
katolickie, będące nośnikiem i przekazicielem kultury2.

1. rozumienie kuLtury

W tak zarysowanym temacie na początku koniecznym wydaje się podanie 
definicji kultury. Otóż, wed³ug Słownika języka polskiego, kultura jest to „ca³o-
kszta³t materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany 
i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie”3. 
W ujęciu teologicznym kultura „oznacza to wszystko, czym cz³owiek dosko-
nali i rozwija wielorakie uzdolnienia swego ducha i cia³a; stara się drogą po-

1 Por. Kongregacja Wychowania Katolickiego, Katolik świecki świadkiem wiary w szkole, nr 20.
2 Por. S. Chrobak, Szkoła a osoba, szkoła a wspólnota, szkoła a kultura w świetle dokumentów Kościoła, „Semina-

re” 16 (2000), s. 247-248.
3 Kultura, w: Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1978, t. I, s. 1083. 
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znania i pracy poddać świat pod swoją w³adzę; czyni bardziej ludzkim życie 
spo³eczne tak w rodzinie, jak i w ca³ej spo³eczności pañstwowej przez postęp 
obyczajów i instytucji; wreszcie w dzie³ach swoich w ciągu wieków wyraża, 
przekazuje i zachowuje wielkie doświadczenia duchowe i dążenia po to, aby 
s³uży³y postępowi wielu, a nawet ca³ej ludzkości”4. W takie definicje może-
my wpisać oddzia³ywanie katolickich placówek oświatowo-wychowawczych. 
Najpierw troszczą się one o w³aściwe uformowanie każdego indywidualne-
go cz³owieka, następnie szczególną rolę przypisują humanizacji spo³eczeñ-
stwa, które jest na pewnym etapie wychowankiem, a potem wychowawcą, aż 
wreszcie szko³y i uniwersytety swoim wp³ywem obejmują również najszerszy 
zakres tego, co dotyczy cz³owieka, a mianowicie kulturę. Ona to w³aśnie jest 
wytworem cz³owieka obejmującym wszelkie p³aszczyzny jego istnienia, sfe-
rę duchową i fizyczną, dzia³ania, uczucia i myśli. To w przestrzeniach kultu-
ry cz³owiek realizuje swoją indywidualną osobowość5. Bezsprzeczny zatem 
jest fakt, że Kośció³ tak wielką wagę przywiązuje do w³aściwego uformowa-
nia cz³owieka, ca³ych spo³eczeñstw i ogólnoludzkiej kultury.

Jedynym ontycznym podmiotem kultury jest cz³owiek, on jest równocześ-
nie jej w³aściwym przedmiotem i celem. Kultura jest bowiem tym, przez co 
cz³owiek jako cz³owiek staje się bardziej cz³owiekiem, czyli bardziej „jest”. 
Natomiast to, co cz³owiek posiada, ma charakter wtórny i względny. Kultu-
ra pozostaje zawsze w istotnym i koniecznym związku z tym, kim cz³owiek 
jest. To, co cz³owiek posiada, jest ważne o tyle, o ile może równocześnie pe³-
niej „być”, pe³niej stawać się cz³owiekiem6.

2. wsPółzalEżNość kultury i kościoła

Istnieje ścis³a więź między kulturą a Kościo³em, co szczególnie winni 
uświadomić sobie nauczyciele i wychowawcy katoliccy. „On [Kośció³] nie 
tylko wp³ywa na kulturę i jest przez nią z kolei warunkowany, ale przejmuje 
zeñ wszystko, co daje się pogodzić z Objawieniem”7. Kultura zajmuje wa¿-
ne miejsce w ca³ości powo³ania chrześcijañskiego, jest wyrazem pierwotnego 
zamys³u Bożego, aby cz³owiek uczyni³ sobie ziemię poddaną8. Cz³owiek ży-
je prawdziwym życiem ludzkim dzięki kulturze. Ona w sposób szczególny 
ukazuje godność cz³owieka, który stworzony jest na obraz Boży. Więź, któ-
ra zachodzi między kulturą a wiarą, ma ogromne znaczenie wychowawcze, 
a ukazanie jej przyczynia się do zintegrowania wychowania naturalnego i re-

4 Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie wspó³czesnym Gaudium et spes, 
(dalej: GS), nr 53.

5 Por. A. Solak, Kultura jako przestrzeń wychowania, w: Teologia kultury, red. A. Solak, Tarnów 2000, s. 84.
6 Por. Jan Pawe³ II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie wygłoszone w siedzibie UNESCO 2 czerwca 1980 r.,  

w: Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, t. III, cz. 1, Poznañ / Warszawa 1985, s. 728-729.
7 Kongregacja Wychowania Katolickiego, Katolik świecki świadkiem wiary w szkole, nr 20.
8 Por. GS, nr 57.
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ligijnego9. „Kultura jest również życiem ducha, jest kluczem otwierającym 
dostęp do najg³ębszych i najbardziej zazdrośnie strzeżonych tajników życia 
ludów”10.

Nie można zatem przedstawić życia spo³ecznego bez zwrócenia uwagi 
na aspekt kulturowy. Wraz z innymi instytucjami prywatnymi i publiczny-
mi uniwersytety i szko³y katolickie s³użą interesom spo³ecznym jako ośrod-
ki badañ naukowych, stanowiąc ten typ instytucji, który jest niezbędny, by 
różnorodność kulturowa mog³a się swobodnie wyrażać11. Obecnie wydaje się 
to niezmiernie ważne z racji ciąg³ego spotkania i wspó³istnienia Kościo³a na 
p³aszczyźnie różnych kultur. Dlatego też w³aśnie uniwersytety katolickie po-
przez nauczanie i wychowanie winny pomagać Kościo³owi odkrywać stare 
i nowe skarby kultury, wprowadzając w to dziedzictwo każdego cz³owieka12. 
Wreszcie katolickie placówki oświatowo-wychowawcze, oprócz wspomnia-
nych powy¿ej funkcji w zakresie dialogu kulturowego, wyra¿ania jej ró¿no-
rodności, a także odkrywania jej bogactwa, przyczyniają się do pe³niejszego 
rozwoju kultury chrześcijañskiej, a przez to ca³okszta³tu postępu ludzkości. 
Jeśli więc jednym z g³ównych celów szkó³ i uniwersytetów katolickich jest 
odkrywanie, przekazywanie, a także wspó³tworzenie kultury, to należy pa-
miętać, że zawsze odbywać się to będzie po linii chrześcijañskiej wizji rze-
czywistości, „przez którą kultura nabywa swe wybitne miejsce w integralnym 
powo³aniu cz³owieka”13. 

Warto również wspomnieć o konieczności integracji kultury humani-
stycznej, która winna harmonizować z wykszta³ceniem i specjalistyczną wie-
dzą w danej dziedzinie. Kultura humanistyczna powinna sk³aniać studentów 
do poszukiwania prawdy i jej sensu w ciągu ca³ego życia, jako że „należy tak 
kszta³tować ducha, aby rozwija³a się zdolność podziwiania, wnikania w g³ąb 
kontemplacji i urabiania sobie sądu osobistego oraz zdolność kszta³cenia 
zmys³u religijnego, moralnego i spo³ecznego”14. 

Z natury katolickiej szko³y i uniwersytetu wynika także jeden z najbardziej 
wyrazistych elementów ich zasadniczego programu: synteza kultury i wiary. 
Wspomniane ośrodki oświatowo-wychowawcze ca³ą ludzką kulturę „porząd-
kują ostatecznie zgodnie z orędziem zbawienia, tak aby poznanie, które wy-
chowankowie stopniowo zdobywają odnośnie do świata, życia i cz³owieka, 
by³o oświecone wiarą”15. Również dobór treści programowych, jak i sposób 

9 Por. P. Tomasik, Zasady integrowania treści programowych historii i religii, „Horyzonty Wiary” 11 (2000), 
s. 30.

10 Jan Pawe³ II, Stolica Apostolska wobec problemów ludzkości. Przemówienie wygłoszone do Korpusu Dyplomatycznego, 
„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 2 (1981), s. 6-7.

11 Por. Jan Pawe³ II, Konstytucja apostolska Ex corde Ecclesiae o uniwersytetach katolickich, nr 37.
12 Por. S. Chrobak, Szkoła i uniwersytet: formacja kulturalna i zawodowa, „Horyzonty Wiary” 11 (2000), s. 16-

17.
13 GS, nr 57.
14 Sobór Watykañski II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijañskim Gravissimum educationis (dalej: GE),  

nr 10.
15 Tamże, nr 8.
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ich realizacji winny obejmować przekaz prawdy i wiedzy oraz ukazywać po-
wiązania między kulturą a wiarą16.

3. iNstytucjE oświatowE a kultura

Uważne zbadanie różnych definicji, które proponuje się dla szko³y, po-
zwalają określić ją jako „miejsce integralnej formacji osoby poprzez syste-
matyczną oraz krytyczną asymilację kultury. Szko³a jest w istocie miejscem 
uprzywilejowanym integralnego podniesienia za pomocą żywego i żywotne-
go zbliżenia do dziedzictwa kulturowego”17. Widoczne jest więc tutaj ścis³e 
powiązanie szko³y i kultury.

Szkolnictwo katolickie specyfiką swych instytucji wprowadza wychowan-
ków w dziedzictwo kultury wytworzonej przez poprzednie pokolenia. Szko³a 
i uniwersytet stają się miejscem, gdzie wychowanek może spotkać się z kul-
turowym dorobkiem ludzkości18. Szko³a jest zatem miejscem uprzywilejo-
wanym integralnej humanizacji za pomocą żywego zbliżenia do dziedzictwa 
kulturowego19. Szko³y i uniwersytety wspomniane zbliżenie realizują poprzez 
sk³anianie do osobistego kontaktu wychowanka z absolutnymi wartościa-
mi. Spuścizna kulturalna pe³ni więc rolę środka wychowawczego, w³ączając 
cz³owieka w aktualny kontekst i problematykę czasu, w którym przebiega je-
go życie. Stanowi to sprzyjające warunki do ujawnienia się u wychowanków 
ca³ego dynamizmu odkrywania rzeczywistości i zdobywania szerokiej świa-
domości przeżytych doświadczeñ20. 

Spójne, krytyczne i oceniające przekazywanie kultury ma przedstawić ca-
³y szereg wartości i ich przeciwstawieñstw, ukazać hierarchię dóbr kulturo-
wych. W dziedzinie przekazywania kultury wychowawca świecki, jako jej autor 
i uczestnik, powo³any jest do uzmys³owienia wychowankowi w³aściwego kul-
turze globalnego charakteru syntezy, którą osiągają w niej aspekty świeckie 
i religijne, jak również wk³adu osobistego, jaki powinien w nią wnosić po-
przez swoją aktywność i dzia³anie. Dążenie do pogodzenia rozumu i wiary 
obecne w poszczególnych przedmiotach nauczania nadaje im jednolitość 
oraz specyficzny wyraz, a także wy³ania z ca³okszta³tu nauczania chrześci-
jañską wizję świata, życia, kultury i historii21.

W przekazywaniu dziedzictwa kulturowego w ramach katolickich szkó³ 
i uniwersytetów ogromną rolę odgrywają osoby nauczające. To im trzeba za-

16 Tamże.
17 Kongregacja Wychowania Katolickiego, Dekret Szkoła katolicka…, rozdz. III, nr 26.
18 Por. J. Dyduch, Szkoły katolickie w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, „Analecta Cracoviensia” 18 

(1986), s. 354.
19 Por. II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Szkoła i uniwersytet w życiu Kościoła i narodu, Pallottinum 2001, 

nr 3.
20 Por. Kongregacja Wychowania Katolickiego, Dekret Szkoła katolicka…, rozdz. III, nr 26, 27.
21 Por. Kongregacja Wychowania Katolickiego, Katolik świecki świadkiem wiary w szkole, nr 20.
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pewnić trwa³e kszta³cenie i odpowiednie duszpasterstwo ukazujące „chrześ-
cijañską wizję świata i kultury”22. Dobry wychowawca bardziej kszta³tuje 
osobowość wychowanka przez to, kim jest, niż przez to, o czym i jak mówi. 
Dlatego też „nauczyciele-wychowawcy w szko³ach katolickich winni swoją 
pracę zawodową przeżywać jako osobiste powo³anie w Kościele, powo³anie 
aposto³ów m³odzieży”23. Szczególna rola i zadanie przys³uguje na tym po-
lu osobom konsekrowanym prowadzącym szko³y katolickie. Muszą one nie-
ustannie odnawiać metody pedagogiczne, które „stosowali charyzmatyczni 
za³ożyciele i za³ożycielki, a które okaza³y się skutecznym narzędziem forma-
cji kulturowej i ewangelizacji m³odzieży”24. 

Szko³y i uniwersytety katolickie nie tylko mają za zadanie przedstawić 
i wprowadzić wychowanka w dorobek kulturowy, ale również same w sobie 
te ośrodki, „mając w świecie wspó³czesnym te same zadania, co wszystkie in-
ne uczelnie tego typu w danym kraju, winny przyczyniać się do pog³ębiania 
kultury i pe³niejszego rozwoju osoby ludzkiej”25. 

Szczególną rolę w dziedzinie rozwoju i wspó³tworzenia kultury odgrywa-
ją uniwersytety katolickie oraz uniwersytety i fakultety kościelne26. „Z samej 
swej natury uniwersytet, poprzez swe prace badawcze, przyczynia się do roz-
woju kultury; poprzez nauczanie pomaga w przekazywaniu kultury kolejnym 
pokoleniom i pobudza różne formy aktywności kulturowej, s³użąc jako ośro-
dek kszta³cenia”27. Poza tym, katolickie placówki oświatowo-wychowawcze 
są instytucjami, które „dzia³ając w sposób naukowy i krytyczny, przyczynia-
ją się do ochrony i rozwoju ludzkiej godności oraz dziedzictwa kulturowego 
poprzez prace badawcze, nauczanie i różnorakie us³ugi świadczone na rzecz 
wspólnot lokalnych, narodowych i międzynarodowych”28.

Uniwersytety katolickie, stanowiąc cząstkę spo³eczności, rozwijając swą 
s³użbę na rzecz Kościo³a, powinny w ramach przys³ugujących im kompeten-
cji stawać się skuteczniejszym narzędziem postępu kulturowego jednostek, 
jak i ca³ej spo³eczności29. Dlatego też przedmiotem badañ uniwersyteckich 
winno stać się studium ważnych problemów wspó³czesności, takich jak god-
ność życia ludzkiego, dążenie do sprawiedliwości dla wszystkich, jakość ży-
cia osobistego i rodzinnego, ochrona środowiska naturalnego, poszukiwanie 

22 Por. J. Dyduch, Szkoły katolickie…, s. 361.
23 H. Stawniak, P. Wawrzyñczak, Wychowawca w szkole katolickiej, „Seminare” 16 (2000), s. 253.
24 Por. Kongregacja Wychowania Katolickiego, List do rodzin zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego prowa-

dzących szkoły katolickie. Tekst polski w: „Miesięcznik Pasterski P³ocki” 5 (1997), s. 211-212; Kongregacja 
Wychowania Katolickiego, Osoby konsekrowane i ich misja w szkole. Refleksje i wskazania, nr 5.

25 A. Dębiñski, Zadania katolickiego uniwersytetu w świetle uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego, w: Dzieło II Syno-
du Plenarnego w Polsce. Materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej zorganizowanej 24 października 2001 r. w Lublinie, 
red. S. Tymosz, Lublin 2001, s. 104.

26 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, kan. 807.
27 Jan Pawe³ II, Konstytucja apostolska Ex corde Ecclesiae…, cz. I, nr 43.
28 F. Lempa, Doktrynalno-prawne przesłanie konstytucji apostolskiej Jana Pawła II o uniwersytetach katolickich Ex corde 

Ecclesiae, „Roczniki Nauk Prawnych” 4 (1994), s. 108.
29 Por. Kongregacja Wychowania Katolickiego, List do rodzin zakonnych…, s. 214. 
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pokoju i stabilizacji politycznej, równomierny podzia³ zasobów świata oraz 
nowy porządek spo³eczny, gospodarczy i polityczny lepiej s³użący ludzkości. 
Prace badawcze uniwersytetu winny zmierzać do odkrywania korzeni i przy-
czyn najważniejszych problemów świata, zwracając szczególną uwagę na ich 
aspekt moralny i religijny. Po raz kolejny widać tutaj zintegrowanie rzeczywi-
stości indywidualnej egzystencji każdego cz³owieka, jego wymiary spo³eczne 
i kulturowe, na które oddzia³uje katolickie wychowanie. 

Aby tworzyć kulturę, trzeba widzieć cz³owieka integralnie, jako szczególną 
samoistną wartość, jako podmiot związany z osobową transcendencją. W dzie-
le stworzenia ca³ego świata Bóg zawar³ przymierze z cz³owiekiem. Sam Bóg sta³ 
się twórcą kultury dla rozwoju cz³owieka. „Otwórzcie drzwi waszego ducha, 
waszego spo³eczeñstwa, waszych instytucji kulturalnych na dzia³anie Boga, 
który jest przyjacielem cz³owieka, by ten wzrasta³ w swoim cz³owieczeñstwie 
i swojej boskości, w swojej istocie i swoim panowaniu w świecie”30 – zachęca³ 
niejednokrotnie papież Jan Pawe³ II w swym przemówieniu do przedstawicie-
li świata kultury podczas pielgrzymki do Brazylii w 1980 roku.

Katolickie placówki oświatowo-wychowawcze s³użą nie tylko wprowadze-
niu w kulturę czy wspó³tworzeniu jej, ale również utrzymują dialog kulturowy, 
pomagając w lepszym poznaniu i wartościowaniu jej elementów sk³adowych. 
Przypomnia³ to w swym przemówieniu na Uniwersytecie Ratyzboñskim pa-
pież Benedykt XVI: „«Nie dzia³ać rozumnie, poprzez logos, sprzeczne jest z na-
turą Boga» – powiedzia³ cesarz Manuel II do perskiego rozmówcy, wychodząc 
od swego chrześcijañskiego obrazu Boga. Do tego wielkiego logosu, do tych 
rozleg³ych horyzontów rozumu zapraszamy naszych rozmówców w dialogu 
kultur. Samemu wciąż na nowo je odnajdywać jest wielkim zadaniem uniwer-
sytetu”31. Do zadañ więc szkó³, a w szczególnej mierze uniwersytetów, należy 
również badanie kultury i rozróżnianie jej elementów pozytywnych i negatyw-
nych, a także przejmowanie autentycznych wartości ludzkich. Uniwersytety 
katolickie winny wobec tego rozeznawać i prawid³owo oceniać aspiracje oraz 
sprzeczności dzisiejszej kultury, aby uczynić ją środowiskiem bardziej sprzyja-
jącym integralnemu rozwojowi osób i narodów. Koniecznym jest ukazywanie 
w³aściwej postawy wobec nowoczesnych tendencji, idei i postępu zw³aszcza 
w dziedzinie najnowszych osiągnięć technicznych, by umiejętnie przejmo-
wać to, co jawi się jako wartość i nie jest sprzeczne z tradycyjną tożsamością 
kultury. Tylko taka, szeroko pojęta kultura jest w stanie stworzyć dogodne wa-
runki dla wychowania i w³aściwego formowania przysz³ych pokoleñ32.

30 Jan Pawe³ II, W dziele kultury Bóg zawarł przymierze z człowiekiem. Przemówienie do przedstawicieli świata kultury. 
Rio de Janeiro, 1 lipca 1980, w: Jan Pawe³ II, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, wybór tekstów 
i opr. red. M. Radwan, T. Gorzku³a, K. Cywiñska, Rzym 1986, s. 85.

31 Benedykt XVI, Przemówienie na Uniwersytecie Ratyzboñskim Racjonalność wiary, Ratyzbona, 12.09.2006, 
w: http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=18633&s=opoka.

32 Por. Jan Pawe³ II, Konstytucja apostolska Sapientia Chrystiana o uniwersytetach i fakultetach kościelnych, 
cz. I, tyt. I, art. 3, § 1.
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Poprzez ca³okszta³t swej dzia³alności edukacyjno-wychowawczej kato-
lickie szko³y i uniwersytety pomagają przekazywać zdobycze i dziedzictwo 
kultury kolejnym pokoleniom33. Pobudzają również różne formy aktywno-
ści oraz dialogu kulturowego, s³użąc jako ośrodki kszta³cenia. W ten proces 
kulturowego dialogu szko³y i uniwersytety wnoszą bogate doświadczenie ży-
cia Kościo³a34. To doprowadza do kluczowego stwierdzenia, że zachowując 
świadomość, iż kultura ludzka jest otwarta na Objawienie i transcendencję, 
szko³y i uniwersytety katolickie odgrywają pierwszoplanową i uprzywilejo-
waną rolę w owocnym dialogu między Ewangelią a kulturą35. Poprzez ten 
dialog katolickie placówki oświatowo-wychowawcze s³użą Kościo³owi, po-
magając mu w lepszym poznaniu różnych kultur, w rozróżnieniu ich aspek-
tów pozytywnych i negatywnych oraz w przyjmowaniu ich autentycznych 
ludzkich wartości. Choć Ewangelii nie można utożsamiać z kulturą, gdyż 
przerasta ona wszystkie kultury, to królestwo g³oszone w Ewangelii wprowa-
dzają w życie ludzie, którzy przynależą do określonej kultury i w budowaniu 
tego królestwa muszą korzystać z pewnych elementów kultury, i kultur ludz-
kich36. Wiara, która znalaz³aby się na marginesie tego, co ludzkie, a zatem na 
marginesie kultury, by³aby wręcz niewiarą wobec tego wszystkiego, co s³owo 
Boże ukazuje i objawia; by³aby wiarą pozbawioną swej istoty; więcej – by³a-
by wiarą w stanie autodestrukcji37. Dlatego „Ewangelia przeznaczona jest 
dla wszystkich ludzi, narodów i każdego okresu i regionu, nie jest związana 
wy³ącznie z określoną kulturą, lecz jest zdolna przeniknąć wszystkie kultu-
ry, oświecając je świat³em Bożego Objawienia, oczyszczając ludzkie obycza-
je i odnawiając je w Chrystusie”38.

W ramach dialogu kulturowego należy wspomnieć o konieczności po-
szanowania różnorodności i autonomii kultur. Mówi nam o tym Sobór Wa-
tykañski II w Deklaracji o wychowaniu chrześcijañskim, że wszyscy ludzie 
posiadają nienaruszalne prawo do wychowania „dostosowane do wrodzo-
nych zdolności, p³ci, ojczystych tradycji kulturowych”39.

Szko³y i uniwersytety winny coraz bardziej otwierać się na kultury dzisiej-
szego świata, a także na różne tradycje kulturowe istniejące wewnątrz Koś-
cio³a, w sposób sprzyjający nieustannemu i owocnemu dialogowi między 
Ewangelią a wspó³czesnym spo³eczeñstwem. Pośród elementów, które świad-
czą o wartości danej kultury, należy wymienić przede wszystkim jej stosunek 

33 Por. Jan Pawe³ II, Powołaniem nauczyciela jest przygotowanie uczniów do życia według zasad wiary. Przemówie-
nie wyg³oszone podczas audiencji dla uczestników XV Krajowego Kongresu W³oskiego Katolickiego 
Związku Nauczycieli Szkó³ Średnich, Watykan, 16.03.1981, w: Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II, 
Warszawa 2000, nr 3. 

34 Por. F. Lempa, Doktrynalno-prawne…, s. 111-112. 
35 Por. Kongregacja Wychowania Katolickiego, Dekret Szkoła katolicka…, rozdz. IV, nr 37.
36 Por. Pawe³ VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi o ewangelizacji w świecie wspó³czesnym,  

nr 20. 
37 Por. GS, nr 58. 
38 Jan Pawe³ II, Konstytucja apostolska Sapientia Chrystiana…, wstęp, cz. I.
39 GE, nr 1.
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do osoby ludzkiej, do jej wolności i godności, poczucie odpowiedzialności 
oraz otwartość na transcendencję40. Z szacunkiem dla osoby wiąże się przy-
pisanie szczególnej wartości rodzinie, podstawowej komórce wszelkiej kul-
tury ludzkiej. Szczególnie uniwersytety podejmują wysi³ek rozeznawania 
i prawid³owej oceny aspiracji oraz sprzeczności wspó³czesnej kultury, tak aby 
uczynić ją środowiskiem bardziej sprzyjającym integralnemu rozwojowi osób 
i narodów. W szczególności zaleca się tu studiowanie wp³ywu kultur nowo-
czesnych na tradycyjne oraz postępu technicznego i rozwoju naukowego na 
kwestię ludzkiej godności i wartości. Uniwersytety winny prezentować i pro-
pagować kulturę wyższości ducha nad materią, dominacji „być” nad „mieć” 
oraz cz³owieka nad techniką41. 

Szko³y i uniwersytety jako ośrodki wychowawcze zmierzają do odkrycia 
wymiaru etycznego kultury, aby skierować ją ku wartościom absolutnym, 
które stanowią o sensie i godności życia cz³owieka. Postulat harmonijnego 
wychowania zawiera również „konieczność spójnego, krytycznego i oceniają-
cego przekazywania kultury, by przedstawić w nich szereg wartości i ich prze-
ciwieñstw, a także ukazywać hierarchię dóbr kulturalnych”42. 

W ramach oceny wartości poszczególnych kultur należy wspomnieć 
o pojęciu inkulturacji, które często s³yszy się przy okazji omawiania rozwo-
ju Kościo³a. Kośció³ zawsze stara³ się g³osić Ewangelię językiem danej kultu-
ry, by w imię inkulturacji w³aśnie uzupe³nić konkretną kulturę pierwiastkiem 
chrześcijañskim43. Natomiast kiedy dana kultura proponuje program prze-
ciwny chrześcijañstwu, zaprzeczający jego fundamentalnym wartościom, 
kryterium inkulturacyjne nakazuje sięgnąć po konstruktywną krytykę i rze-
czową ocenę. Generalnie jednak dzie³o ³ączenia Ewangelii i kultury przy-
nosi zamierzone pozytywne efekty44. Niebezpieczeñstwo stanowić mogą 
wspó³czesne nurty światopoglądowe, takie jak postmodernizm. Wed³ug nie-
go, doświadczeniem ludzkości jest wielokulturowość, wymieszanie tradycji 
cywilizacyjnych, religijnych, spo³ecznych, środowiskowych. Temu swoiste-
mu synkretyzmowi należy przeciwstawić spójną koncepcję kulturową i re-
ligijną, na fundamentach ewangelicznego orędzia i poszanowania każdego 
pojedynczego cz³owieka45.

***

Jak wynika z samych definicji tych instytucji, szko³y i uniwersytety kato-
lickie powo³ane są do kszta³cenia i wychowywania na podstawie zasad nauki 
katolickiej, aby poznanie, które uczniowie i studenci stopniowo zdobywają 

40 Por. F. Lempa, Doktrynalno-prawne…, s. 108.
41 Por. S. Chrobak, Szkoła a osoba…, s. 247-248.
42 S. Chrobak, Szkoła i uniwersytet…, s. 16
43 Por. M. Kowalczyk, Inkulturacja katechetyczna, Gniezno 1998, s. 81.
44 Por. T. Wo³oszyn, Etos społeczeństwa polskiego na progu XXI wieku a ewangelizacja, Warszawa 1994, s. 106.
45 Por. H. Kopiec, Wychowanie we współczesnym świecie, „Horyzonty Wiary” 11 (2000), s. 61.
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odnośnie do świata, życia, cz³owieka, by³o oświetlone wiarą. Katolickość szko-
³y polega na tym, że Chrystus i Jego Ewangelia stanowią fundament wycho-
wawczy. Oprócz tego zasadniczego nurtu, jakim jest nauczanie i wychowanie, 
te katolickie instytucje są niezaprzeczalnym nośnikiem i przekazicielem kul-
tury, gdy¿ ju¿ samo przekazywanie wiedzy jest przecie¿ tak¿e przekazywaniem 
kultury, dorobku poprzednich pokoleñ. Wraz z innymi instytucjami uniwer-
sytety i szko³y katolickie s³użą interesom spo³ecznym jako ośrodki badañ na-
ukowych, stanowiąc ten typ instytucji, który jest niezbędny, by różnorodność 
kulturowa mog³a się swobodnie wyrażać. Obecnie wydaje się to niezmiernie 
ważne z racji ciąg³ego spotkania i wspó³istnienia Kościo³a na p³aszczyźnie 
różnych kultur. Dlatego też w³aśnie szkolnictwo katolickie poprzez naucza-
nie i wychowanie winno pomagać Kościo³owi odkrywać stare i nowe skarby 
kultury, wprowadzając w to dziedzictwo każdego cz³owieka.
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Samotność i osamotnienie to dwa na pozór jednoznaczne lub podob-
nie brzmiące terminy. Różnią się jednak od siebie zasadniczo. Henri No-
uwen podją³ się w swoich pismach rzetelnego rozróżnienia obydwu określeñ 
i nada³ im konkretną treść. Zarówno samotność, jak i osamotnienie są po-
wszechnym doświadczeniem, nie zawsze jednak prawid³owo odczytywanym 
i interpretowanym. Po wieloletnim namyśle i analizie pism ojców Kościo-
³a i wspó³czesnych teologów doszed³ do wniosku, że aby życie duchowe na-
bra³o odpowiedniej dynamiki, trzeba objąć samotność odpowiednią troską, 
a z osamotnieniem podjąć rozsądną walkę.

1. samotNość jako zadaNiE

„Wprowadzenie odrobiny samotności do życia jest jednym z najkoniecz-
niejszych, ale też najtrudniejszych ćwiczeñ”1 – pisa³ Nouwen w jednym z opra-
cowañ na temat wielkiej wagi troski o rozwój życia duchowego. Gdy myślimy 
o samotności, można dostrzec w cz³owieku jednocześnie dwie sprzeczne 
postawy. Z jednej strony, zauważa się potrzebę czy wręcz tęsknotę, aby przez 
jakiś czas być samemu, a z drugiej – lęk czy nawet ucieczkę przed samotnoś-
cią. Doświadczy³ tego stanu także Henri Nouwen. Gdy po wielu latach ocze-
kiwania na możliwość pobytu w klasztorze trapistów2 otrzyma³ na to zgodę 
i móg³ pozostawić dotychczasowe liczne zajęcia kap³añsko-dydaktyczne, ogar-
ną³ go lęk. 

1 H. Nouwen, Uczynić wszystko nowe, s. 68.
2 Henri Nouwen mia³ wyjątkową możliwość pobytu w klasztorze trapistów przez siedem miesię-

cy. Od prze³ożonych zakonnych otrzyma³ zgodę, by być w³ączonym w ca³okszta³t codziennego 
życia trapistów, nie sk³adając przy tym żadnych zobowiązañ czy ślubów. 

TROSKA O SAMOTNOść
I WAlKA z OSAMOtNIENIEM
 JAKO WyzWANIA DlA żyCIA 

DuCHOWEgO W pISMACH
HENRIEgO NOuWENA
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Podczas gdy prowadzi³em wyk³ady, wyg³asza³em odczyty i pisa³em 
o donios³ej roli samotności, wewnętrznej swobody i spokoju duchowe-
go – notowa³ w swoim dzienniku – bezustannie sam niejako potyka-
³em się o nadmiar obowiązków i z³udzeñ. (...) Uświadomi³em sobie, 
że dopiero wtedy znajdę odpowiedź, gdy się cofnę i pozwolę, by zo-
sta³y zadane te trudne pytania, nawet gdyby mia³y zaboleć. Ale zro-
bienie kroku wstecz nie by³o ³atwe. (...) Kiedy przyjrza³em się uważniej 
sytuacji, poją³em, że jestem spętany siecią dziwacznych paradoksów. 
Choć utyskiwa³em na zbyt wiele propozycji, czu³em się nieswojo, kiedy 
mnie nikt o nic nie prosi³. Choć narzeka³em, jak mi trudno odpowia-
dać na listy, niepokoi³em się, kiedy moja skrzynka listowa by³a pusta. 
Kiedy martwi³em się, że czeka mnie cykl męczących wyk³adów objaz-
dowych, by³em rozczarowany, gdy nie mia³em zaproszeñ. A choć ma-
rzy³em o pustym biurku, ba³em się chwili, kiedy rzeczywiście tak się 
stanie. Krótko mówiąc: mimo że pragną³em samotności, ba³em się, 
że zostanę sam3. 
Po siedmiomiesięcznym pobycie w opactwie Genesee w Kentucky po-

twierdzi³ tę swoją opinię, pisząc: 
Mimo że ogromnie pragniemy prawdziwej samotności, doświadcza-

my także pewnej obawy, kiedy zbliża się pora bycia samemu. Gdy tylko 
znajdziemy się sami bez ludzi, z którymi moglibyśmy porozmawiać, 
bez książek, które moglibyśmy przeczytać, bez telewizji, którą mogli-
byśmy obejrzeć, czy telefonu, który pozwoli³by nam nawiązać z kimś 
kontakt, rodzi się wewnętrzny chaos4. 
Samotność jest rzeczywistością trudną i z³ożoną. Tęskni się za nią i jedno-

cześnie lęka się jej. Chociaż samotność jest rzeczywistością trudną, nigdy nie 
brakowa³o ludzi, którzy chcieli się z nią zmierzyć, dostrzegając w niej swoje 
życiowe zadanie. Mieli świadomość, że muszą uczynić ją twórczą zarówno 
dla siebie, jak i dla innych. Z pewnością takimi ludźmi byli pustelnicy. 

1.1. Twórcza samotność pustelników

Niektórzy ludzie, bojąc się samotności, pytają: Po co być samemu? Dlacze-
go od czasu do czasu trzeba oddalić się od innych ludzi i zapomnieć o bie-
żących sprawach? Niech próbą odpowiedzi na to pytanie będzie życie ludzi, 
którzy wybrali styl życia pustelniczego. Myśląc o samotności, przywo³ajmy 
na pamięć pustelników pierwszych wieków chrześcijañstwa. Ich życie może 
również wspó³czesnym ludziom przypomnieć i uzmys³owić wartość samot-
ności. Czego oni szukali na pustyniach? 

3 Tenże, Dziennik z klasztoru trapistów, s. 9-10.
4 Tenże, Uczynić wszystko nowe, s. 68.
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Życie tych dawnych pustelników należy widzieć jako trudną i bo-
lesną walkę o odnalezienie swojej prawdziwej tożsamości. W świecie, 
od którego próbowali uciec, pieniądze, w³adza, s³awa, sukces, wp³y-
wy i znajomości są środkami do osiągnięcia samozadowolenia. Świat 
mówi nam: „Jesteś tym, co posiadasz”. (...) Pustelnicy byli świadomi, 
że nie tylko spo³eczeñstwa, ale i Kośció³ podda³ się tej iluzji. Uciekli 
więc na pustynię, by uwolnić się od tej osobowości zbudowanej na na-
kazach, by zrzucić z siebie kolejne warstwy rozczarowañ i odnaleźć sa-
mych siebie5. 
Ojcowie i Matki pustyni porzucili świat kompromisu, przystosowania się 

i letniej duchowości, wybierając samotność, milczenie i modlitwę jako no-
wy sposób dawania świadectwa o ukrzyżowanym i zmartwychwsta³ym Panu. 
W ten sposób stawali się nowymi męczennikami dającymi świadectwo nie 
poprzez krew, ale ca³kowite poświęcenie się prostemu życiu – fizycznej pra-
cy, postowi i modlitwie.

Ojcowie pustyni poszukiwali samych siebie w Chrystusie. Pustynia pozwa-
la³a im uświadomić sobie, że jak d³ugo próbowali szukać w³asnej tożsamości 
poza Bogiem, ich życie zamyka³o się spiralą z³udzeñ i rozczarowañ. 

W czym życie pustelnicze, życie w samotności by³o wyzwaniem dla tych, 
którzy je podjęli? Co by³o tak pociągającego i rozwijającego w samotnym 
przebywaniu na pustyni? Nouwen wskazuje na dwie cechy: 

Pustynia ³ączy w sobie: dzikość i raj. Jest dzika, gdyż musimy się na 
niej zmagać z „dzikimi bestiami”, które nas atakują, demonami nudy, 
smutku, gniewu i dumy. Jest jednak również rajem, gdyż możemy tam 
spotkać Boga i posmakować Jego pokoju i radości. Amma Synklektyka 
powiedzia³a: „Na początku ci, którzy zbliżają się do Boga, muszą wal-
czyć i wiele pracować, lecz potem czeka ich niewys³owiona radość. To 
tak jak z rozpalaniem ognia: najpierw dymi i ³zawią ci oczy, ale w koñcu 
osiągasz pożądany efekt. Tak więc powinniśmy rozpalać Boski ogieñ 
w naszym wnętrzu z wysi³kiem i ³zami6.
Nie by³o to zatem życie spokojne. Pustelnie nie tylko mobilizowa³y do 

podjęcia walki z w³asnymi s³abościami, ale czas pustelniczy by³ także okre-
sem intensywnej s³użby dla potrzebujących. Wielu ludzi z okolicznych miast 
i wiosek, wielu świeckich i kap³anów przybywa³o, aby pustelników nie tylko 
odwiedzić, ale i poprosić o radę, kierownictwo duchowe czy s³owo pociesze-
nia. Do swoich najpilniejszych obowiązków – obok rozwoju życia duchowe-
go – zaliczali Ojcowie pustyni gościnność i konkretną pomoc potrzebującym; 
do tego stopnia, że, jak trafnie ują³ to jeden z mędrców: „Nawet gdyby ten 

5 Tenże, Mądrość pustyni, s. 19.
6 Tamże, s. 20.
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brat, który pości, mia³ się dla umartwienia powiesić za nos, nie dorówna³by 
temu, który s³uży chorym”7.

Pustynia, czyli życie w samotności, niesie ze sobą również dwa inne wy-
zwania. Pierwszym jest cisza, drugim milczenie. Dla wielu ludzi cisza jest 
przerażająca. Dlaczego? Ponieważ w niej można us³yszeć wewnętrzne g³osy 
mówiące prawdę o nas samych. Można odkryć w³asny gniew, zazdrość czy 
pragnienie zemsty. Podobnie jest z milczeniem. Św. Jakub jasno nazywa prob-
lem: „Język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich na-
szych cz³onków tym, co bezcześci ca³e cia³o. (...) Języka nikt z ludzi nie potrafi 
okie³znać” (Jk 3,6-8). Mistrzowie monastycyzmu, w tym także św. Benedykt, 
wyraźnie mówili o cnocie milczenia. Sugerowali nawet, że milczenie jest lep-
sze niż mówienie o dobrych rzeczach. A księgi Starego Testamentu potwier-
dzają tę prawdę s³owami: „Nie uniknie się grzechu w gadulstwie” (Prz 10,19) 
oraz „Życie i śmierć są w mocy języka” (Prz 18,21).

Natomiast milczenie jest nie tylko potrzebne, ale wręcz konieczne zw³asz-
cza dla tych osób, które niejako z powo³ania są „przeznaczone do mówienia”. 
W Kościele są to najczęściej duchowni. W takim po³ożeniu by³ również Hen-
ri Nouwen. Opisuje je następująco: 

Wczoraj wieczorem, dziś rano i po po³udniu bra³em udzia³ w re-
kolekcjach dwudziestu pięciu studentów z Newman Center Stanowe-
go College’u Genesee. Po raz pierwszy od maja prowadzę konferencje 
i medytacje. (...) Nastrój by³ ciep³y, przyjacielski, ch³onny, a ja czu³em 
się cząstką tej ca³ości. Za to wieczorem o 11-tej k³ad³em się spać ca³ko-
wicie wyczerpany. O wiele bardziej niż kiedykolwiek przedtem uświa-
domi³em sobie, ile trzeba energii, żeby mówić. Jak trudno jest mówić 
o Bogu i modlitwie od serca, żeby trafić do serc innych. Zrozumia³em 
teraz, że bardzo ostrożnie muszę przyjmować propozycje wszelkich 
„mówionych wystąpieñ”. 
To osobiste doświadczenie pos³uży³o mu do postawienia następującej te-

zy: „Jeśli s³owa rodzą się z milczenia, będą potrzebowa³ dużo milczenia, żeby 
moje s³owa nie sta³y się p³askie i powierzchowne”8. Okazuje się, że milczenie, 
by przynosi³o spodziewane owoce, musi być poprzedzone wysi³kiem. Ale jeśli 
cz³owiek zdecyduje się na wprowadzanie milczenia do swojego życia stosow-
nie do swego stanu i zawodu, będzie to s³uży³o rozwojowi duchowemu. Na 
koniec Nouwen dodaje: „Milczenie jest domem s³owa. Milczenie daje s³owu 
si³ę i p³odność. Można nawet powiedzieć, że s³owa są po to, by rozwiązywać 
tajemnicę milczenia, z której wyrastają”9. 

Nouwen do tego stopnia uświadomi³ sobie potrzebę milczenia, że uzna³, 
iż w relacjach przyjaźni milczenie jest tak samo ważne jak rozmowa. Na jed-

7 Tamże, s. 21.
8 Tenże, Dziennik z klasztoru trapistów, s. 124.
9 Tenże, Ziarna nadziei, s. 71.
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nej szali postawi³ s³owa i ciszę, gdy dwie bliskie sobie osoby są razem. Racją 
przemawiającą za takim postawieniem sprawy by³ dla niego ogląd różnego 
rodzaju spotkañ, w których sam bra³ udzia³. „Dlaczego – pyta – z wielu spot-
kañ i przyjęć u znajomych wracamy smutni i z poczuciem pustki? Nierzadko 
opuszczamy takie spotkania bardziej świadomi swej samotności niż wów-
czas, gdy jesteśmy rzeczywiście sami”10. 

Niezależnie od tego, czy ktoś mniej lub bardziej uświadomi sobie koniecz-
ność ciszy, milczenia i samotności, każdemu cz³owiekowi potrzebne są takie 
chwile czy dni, które będzie móg³ przeznaczyć tylko dla siebie. „Jednak – jak 
s³usznie zauważa Nouwen – samotność nie jest spontaniczną odpowiedzą 
na zape³nione sprawami i zaabsorbowane życie. Istnieje zbyt wiele powodów, 
by nie być samemu”11. 

1.2. Troska o rozwój samotności

Jakie jest zatem rozwiązanie? O samotność trzeba się mądrze zatroszczyć. 
Troska o samotność w pierwszym rzędzie obejmuje odpowiednio zorganizo-
wany czas i miejsce. Następnie Nouwen ukazuje autentyczne przeżywanie sa-
motności, a jest nią przebywanie tylko z Bogiem oraz rozwijanie umiejętności 
osobistego życia w samotności. Dopiero tak praktykowany rodzaj samotno-
ści może prowadzić do prawdziwych relacji z drugim cz³owiekiem.

1.2.1. Planowanie samotności
Zdaniem Nouwena, samotność trzeba zaplanować. Można zacząć od pię-

ciu czy dziesięciu minut dziennie. Być może kogoś będzie stać, aby przeżyć 
w skupieniu godzinę lub jedno popo³udnie w tygodniu. Dla kogoś innego 
będzie to jeden dzieñ na miesiąc czy tydzieñ na rok. Czas i miejsce przeżywa-
nia samotności będą dla każdego inne, w zależności od wieku, pracy, możli-
wości rodzinnych, dojrza³ości, a nawet temperamentu. Ważne, aby czas ciszy, 
milczenia i samotności by³ zaplanowany12. 

Choć, wed³ug Nouwena, pustynia nie musi być miejscem odosobnienia 
w sensie ścis³ym, gdyż samotność „może istnieć, trwać i rozwijać się pośrodku 
wielkich miast, ogromnych t³umów, nie pozbawiając nas możliwości aktyw-
nego i twórczego ¿ycia”13, to jednak czas i miejsce muszą być skonkretyzowane. 
Sugeruje się, by znaleźć kąt czy pokój przeznaczony na ćwiczenie samotności. 
Można je wyposażyć w ikonę, świecę czy jakąś roślinę. Istotne jest, by miejsce 
samotności by³o proste i schludne.

10 Tenże, Uczynić wszystko nowe, s. 74.
11 Tamże, s. 69.
12 Tamże.
13 Tenże, Przekroczyć siebie, s. 32.
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1.2.2. Samotność tylko dla Boga
„Samotność to czas dla Boga i tylko dla Niego”14 – pisa³ Nouwen. Istnieje 

wówczas pokusa, by poprzez jakąś lekturę, myślenie o czymś interesującym 
lub wręcz czekanie na niezwyk³e przeżycia oddalić od siebie rozmowę tylko 
z Bogiem. „Chwila samotności – wyraźnie podkreśla Nouwen – to jednak 
pora, w której mamy znajdować się w obecności Pana z pustymi rękami, na-
dzy, wystawieni na zranienia, bezużyteczni, niemający niczego do pokazania, 
udowodnienia czy obronienia”15. W takiej postawie każdy może powoli uczyć 
się ws³uchiwania w cichy g³os Boga i bycia tylko dla siebie i dla Niego.

Samotność z Bogiem jest początkiem praktykowania różnych form sa-
motności. Do uważnego ws³uchiwania się w g³os Boży dodać przecież trzeba 
rozważanie Pisma Świętego, spacery na ³onie natury czy powtarzanie krót-
kich modlitw. Ważna jest także przyjęta postawa zewnętrzna, pewne ruchy 
czy gesty. Jednakże 

musimy zdecydować się, która forma najbardziej nam odpowiada 
i której pozostaniemy wierni. Lepiej – dodaje Nouwen – praktykować 
samotność codziennie przez dziesięć minut niż przez godzinę raz na 
jakiś czas. Lepiej przyzwyczaić się do jednej postawy, niż eksperymen-
tować z różnymi. Prostota i regularność są najlepszymi przewodnika-
mi w znajdowaniu w³asnej drogi. Pozwalają nam uczynić z praktyki 
samotności nieod³ączną część naszego codziennego życia, jak jedze-
nie i spanie16.
Samotność wymaga czasu i miejsca, jednak chyba ważniejszą sprawą jest 

pragnienie samotności oraz to, by nasze serce chcia³o się stać „ma³ą izdeb-
ką”, w której będzie można zawsze porozmawiać z Bogiem (por. Mt 6,5-15), 
bez względu na to, gdzie jesteśmy i co czynimy. Ponieważ, jak pisze Nouwen, 
„im bardziej będziemy się ćwiczyć w tym, by spędzać czas z Bogiem i tylko 
z Nim, tym szybciej odkryjemy, że Bóg jest z nami przez ca³y czas i w każ-
dym miejscu”17. 

Bycie w dobrych relacjach z przyjacielem wyzwala nieustanny wysi³ek two-
rzenia zdrowego dystansu wobec siebie. Prawdziwe otwarcie się na drugiego 
cz³owieka oznacza również autentyczną możliwość zachowania swoich ta-
jemnic. Ten, kto potrafi zachować tajemnicę swego serca, może bezpiecznie 
dzielić się również swoimi przeżyciami. W niektórych relacjach zdarza się 
fa³szywa forma szczerości, która sugeruje, że nic nie powinno pozostać ukry-
te i że wszystko należy powiedzieć, wyrazić, przekazać. Taka szczerość mo-
że się okazać bardzo szkodliwa. Jeśli nawet nie wyrządzi szkody, to sprawia, 
że związek staje się p³aski, sztuczny, pusty i często bardzo nużący. Chcąc się 

14 Tenże, Uczynić wszystko nowe, s. 67.
15 Tamże, s. 74.
16 Tamże, s. 76-77.
17 Tamże, s.77.
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przeciwstawić takim sytuacjom, Henri Nouwen argumentuje w następują-
cych s³owach: 

Kiedy pragniemy zlikwidować swe osamotnienie, wchodząc w re-
lacje bez ograniczających je barier, możemy się uwik³ać w zbliżenia 
ja³owe. Nasze powo³anie polega na tym, byśmy chronili się przed szkod-
liwym uzewnętrznianiem swego wewnętrznego sanktuarium, nie tylko 
ze względu na ochronę nas samych, ale także by pomóc naszym przy-
jacio³om, z którymi chcemy wejść w twórczą wspólnotę. Podobnie jak 
s³owa tracą moc, gdy nie rodzą się z ciszy, tak otwartość traci swój sens, 
gdy nie ma możliwości zamknięcia się18.

1.2.3. Samotność dla siebie, by być dla innych
Samotność dla siebie zawsze s³uży również dobru innych ludzi. Prawid³o-

wo przeżywana samotność nigdy nie odrywa od ludzi, ale umożliwia praw-
dziwą przyjaźñ. Thomas Merton, trapista i znany pisarz, po wielu latach 
życia eremickiego wyrazi³ pewność, że w³aśnie jego kontemplacyjna samot-
ność z Bogiem przywiod³a go do intymnej więzi z innymi ludźmi. „W³aśnie 
w g³ębokiej samotności odnajduję ³agodność, z którą mogę naprawdę kochać 
mych braci. Im bardziej jestem samotny, tym więcej mam dla nich uczucia. 
Jest to uczucie czyste i wype³nione szacunkiem dla samotności innych”19 – 
cytuje Mertona Nouwen. 

Nouwen jest pewny, że w samotności, zbliżając się do Boga, możemy za-
razem zwrócić większą uwagę na siebie. Poprzez doświadczenie samotności 
możemy być bardziej „dla siebie”, w najlepszym tego s³owa znaczeniu. Nie 
ma w tym cienia egocentryzmu czy jakiejś niezdrowej introspekcji20, poniewa¿ 
kto potrafi być bliżej siebie, potrafi także istnieć bardziej dla drugich. Samot-
ność – paradoksalnie – nie odrywa nas od bliźnich, ale umożliwia budowanie 
poprawnych relacji, prawdziwych przyjaźni i staje się miejscem narodzenia 
autentycznej wspólnoty. Nouwen dla podkreślenia swojej tezy przywo³uje 
opinię amerykañskiego psychiatry Thomasa Hory. Hora k³adzie duży nacisk 
na kontakty międzyludzkie jako sposób uzdrawiania z indywidualizmu. In-
dywidualizm porównuje do splecionych palców obu d³oni. Palce mogą się 
spleść tylko do momentu, kiedy osiągną punkt krytyczny. Potem jedynym 
możliwym ruchem jest ruch odwrotny, wywo³ujący tarcie i ból. Zbyt silne tar-
cie musi doprowadzić do rozdzielenia. Zachowując się jak te splecione pal-
ce dwóch d³oni, wkraczamy w duszącą bliskość, która nie pozostawia żadnej 
wolnej przestrzeni. Nouwen, przywo³ując tego znanego naukowca, pisze: 

18 Tenże, Przekroczyć siebie, s. 25-26.
19 Tamże, s. 36. Uwagę tę zanotowa³ Merton w swoim dzienniku pod datą 12 stycznia 1954 roku. 

Cyt. za: T. Merton, Znak Jonasza, Kraków 1962, s. 246.
20 Nouwen w tym miejscu rozważañ przytacza fragment wiersza Rilkego: „To, co dzieje się w twoim 

najg³ębszym bycie, jest warte ca³ej twej mi³ości”. Por. H. Nouwen, Przekroczyć siebie, s. 35.
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Kiedy ludzie samotni, ale z silnym pragnieniem intymności, zbli-
żają się coraz bardziej do siebie w nadziei osiągnięcia stanu przyna-
leżności i pe³ni, zbyt często zamykają się w sytuacji, w której bliskość 
prowadzi do tarcia, tarcie do bólu, a ból do roz³ączenia. Wiele ma³-
żeñstw trwa tak krótko w³aśnie dlatego, że istnieje w nich ogromne 
pragnienie bliskości oraz minimalna przestrzeñ, która pozwala na swo-
bodny ruch. Z powodu wielkich emocjonalnych oczekiwañ, z którymi 
wkraczają w związek, te pary ma³żeñskie często wpadają w panikę, nie 
doświadczając wewnętrznego zadowolenia, na które liczy³y21. 
Henri Nouwen kontynuuje i dope³nia rozważania Thomasa Hory. Uwa-

ża, że bliskie trwanie ludzi ze sobą powinno raczej przypominać dwie d³onie 
z³ożone do modlitwy. W każdej chwili d³onie te mogą się rozluźnić, dotyka-
jąc się tylko koniuszkami palców. W ten sposób potrafią stworzyć pomiędzy 
sobą wolną przestrzeñ, jakby malutki bezpieczny dom, w którym czujemy 
się pewni i spokojni. 

Prawdziwe, szczere powiązania pomiędzy ludźmi zawsze wskazują na Bo-
ga, jak d³onie z³ożone do modlitwy; d³onie, które raz są ze sobą mocno zespo-
lone, a innym razem lekko odsuwają się od siebie, nie tracąc jednak kontaktu. 
Stale modlą się do Tego, który je po³ączy³22.

Planowanie zatem samotności poprzez dyscyplinę miejsca i czasu, bycia 
dla siebie i dla Boga jest wyrazem poważnego traktowania życia duchowego. 
I można się tylko domyślać (a niektórzy są tego pewni), że bez chwil przeży-
tych w ciszy i milczeniu – zw³aszcza w gonitwie bieżących spraw i obowiąz-
ków – życie duchowe karleje, co często prowadzi do osamotnienia.

2. tragedia osamotnienia

S³owem brzmiącym podobnie do samotności jest osamotnienie. Tylko po-
dobnie, ponieważ Henri Nouwen rozumie je ca³kiem inaczej. Pisze: „Jak nie-
trudno odróżnić niepokój od spokoju, bycie kierowanym od bycia wolnym, 
tak też dosyć wyraźnie można odróżnić osamotnienie od samotności”23. Ja-
każ by³aby zatem różnica między tymi dwoma wręcz przeciwstawnymi po-
jęciami?

 Osamotnienie jest przede wszystkim wo³aniem o mi³ość. W wie-
lu listach – notuje Nouwen – które otrzymuje Agencja Pomocy Kato-
lickiej, nie prosi się tylko o jedzenie, schronienie, pieniądze czy pracę, 
ale także – często bardzo usilnie – prosi się o uczucie. Autor jednego 
z listów pisze: „Potrzebuję mi³ości, czu³ości. Ale gdzie mogę to znaleźć 

21 Tenże, Ziarna nadziei, s. 81-82.
22 Tenże, Chleb na drogę, s. 81.
23 Tenże, Przekroczyć siebie, 32.
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w tym obojętnym świecie?”. Inny pisze: „Nie mam w ogóle przyjació³... 
Proszę was o pomoc, abym znów móg³ żyć z normalnymi ludźmi, któ-
rzy nie potrzebują narkotyków lub alkoholu, by żyć!”. Jeszcze inny pi-
sze: „Potrzebuję kogoś, kto by mnie pokocha³... Bez tego czuję, że powoli 
umieram”. Inny: „Nigdy mnie nikt nie wys³ucha³ ani na mnie nie spoj-
rza³. Nic dla nikogo nie znaczę, przestaję w ogóle istnieć”24. 
Po przeczytaniu tych s³owach nietrudno odróżnić samotność od osamot-

nienia. Osamotnienie to pewna pustka w cz³owieku, z którą nie może so-
bie poradzić. „Gdy poddajemy się naszemu osamotnieniu – pisze Nouwen 
– jesteśmy sk³onni wybierać tylko te s³owa i zdarzenia, które przynoszą na-
tychmiastowe zaspokojenie naszych pragnieñ”25. W przeciwieñstwie do sa-
motności – samotność żyje i rozwija się w cz³owieku, gdy potrafi się ws³uchać 
także w s³owa innych ludzi. 

Wed³ug Nouwena, samotność jest dziś jednym z najbardziej rozpowszech-
nionych źróde³ cierpienia26, a wspó³czesne spo³eczeñstwo nie pomaga ani roz-
różnić obu tych stanów ducha – samotności i osamotnienia, ani tym bardziej 
pokonać osamotnienia. Uświadamia tylko wyraźnie, że jesteśmy osamotnie-
ni. „Ta świadomość jest, niestety, czasami tylko odczuciem, tęsknotą i cichym 
wo³aniem. Wo³aniem serca pogrążonego w cierpieniu”27. Na potwierdzenie 
tych s³ów Nouwen przywo³uje opinie psychiatrów i psychologów klinicz-
nych, którzy mówią o narastającej liczbie samobójstw, ale także wzrastają-
cym alkoholizmie, narkomanii, różnych psychosomatycznych objawach, jak 
bóle g³owy, żo³ądka czy pleców, oraz zastraszającej liczbie wypadków samo-
chodowych. „Dzieci, m³odzież, dorośli i starsi są w coraz większym stopniu 
narażeni na chorobę zakaźną, jaką jest osamotnienie”28 – smutno konstatuje 
Nouwen. Przed wielu ludźmi staje więc wyzwanie: muszą pokonać osamot-
nienie. Dla niektórych może to stać się walką życia, ponieważ wielu ma sk³on-
ność nie tyle do znalezienia źród³a osamotnienia, ile raczej do odrzucania 
go albo do zatrzymywania się tylko na nim. Żadna z tych form zachowañ na 
d³uższą metę się nie sprawdza. Gdy próbuje się uciec od osamotnienia, sa-
mopoczucie się nie polepsza. Kiedy zaś zbyt mocno się na nim skoncentru-
je, można wpaść w depresję. Dlatego Nouwen podpowiada: 

Aby żyć życiem duchowym, musimy przede wszystkim znaleźć 
w sobie odwagę, by wyjść na pustynię naszego osamotnienia i zmie-
nić ją drogą ³agodnych, ale uporczywych wysi³ków w ogród samot-
ności. Wymaga to nie tylko odwagi, ale także silnej wiary. Przejście od 

24 Tenże, Świt, s. 71.
25 Tenże, Przekroczyć siebie, s. 32.
26 Por. tam¿e.
27 Tamże, 
28 Tamże, s. 18.
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osamotnienia do samotności jest jednak początkiem każdego ducho-
wego ¿ycia29. 
Następny punkt niniejszej pracy będzie w³aśnie próbą ukazania przejścia 

z tragedii osamotnienia w twórczą samotność.

3. PrzEmiENiać osamotNiENiE w samotNość

Od czego więc zacząć walkę duchową z osamotnieniem, by przekraczać 
osamotnienia oraz by samotność sta³a się si³ą w rozwoju duchowym? Po pierw-
sze, trzeba znaleźć jego źród³a. Nouwen sam przyznaje, że nie jest to ³atwe. 
„Kiedy jednak znajdziesz miejsce, z którego to uczucie się bierze, ono w ja-
kimś stopniu straci nad tobą w³adzę. To poszukiwanie nie jest zadaniem inte-
lektualnym, jest to zadanie dla serca. Musisz w swoim sercu poszukać miejsca 
bez lęku”30. To są najbardziej ogólne uwagi, które daje Nouwen w kwestii prze-
chodzenia od osamotnienia do samotności. Po nich przypatrzymy się kilku 
konkretnym propozycjom. Pierwszą sugestią do pokonania osamotnienia 
jest przyjaźñ z Bogiem.

3.1. Prawid³owa relacja z Bogiem
Punktem wyjścia w pokonywaniu osamotnienia jest tworzenie prawid³o-

wych relacji z Bogiem. Nouwen w wielu swoich książkach i artyku³ach bardzo 
często podkreśla³ prawdę o pierwszeñstwie mi³ości Boga w życiu ludzkim31. 
Wyjaśnia³, że aby nasze relacje z samym sobą, a następnie z bliźnimi by³y au-
tentyczne, trzeba wpierw uporządkować relacje z Bogiem. Podważa³ teorie, 
jak to się wydaje niektórym, 

jakoby naszą powinnością by³o dawać jak najwięcej naszego ser-
ca, duszy i umys³u bliźnim, a jednocześnie bardzo się staramy nie za-
pominać o Bogu. Sądzimy, że nasza uwaga powinna być podzielona 
równo na Boga i bliźniego. Ale żądanie Jezusa jest znacznie bardziej 
radykalne. Domaga się On ca³kowitego oddania się Bogu i tylko Bo-
gu. Bóg pragnie ca³kowicie naszego serca, ca³ego naszego umys³u i ca-
³ej naszej duszy32. 
W³aśnie bezwarunkowa i bezgraniczna mi³ość Boga prowadzi do auten-

tycznej troski o siebie, a następnie troski o bliźniego, ale już nie jako dzia³al-
ności, która odrywa nas od Boga lub konkuruje z poświęceniem uwagi Bogu, 
lecz jako wyrazu naszej mi³ości do Niego.

29 Tamże, s. 28.
30 Tenże, Wewnętrzny głos miłości, s. 43.
31 Por. ten¿e, Świt, s. 87; Żywa pamięć, s. 47; W imię Jezusa, s. 34.
32 Tenże, Żywa pamięć, s. 29.
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By zachować prawid³ową relację z Bogiem, która będzie pomagać w prze-
chodzeniu od osamotnienia do samotności, trzeba wprowadzić w swoim 
życiu zwyczaj regularnej modlitwy. Lecz ma to być coś znacznie więcej niż 
intelektualna refleksja nad s³owem Bożym. 

Ma to być medytowanie i rozmyślanie nad s³owem Boga – przeżu-
wanie lub, jak to wyraża psalmista, „szemranie” go w dzieñ i w nocy. 
W ten sposób s³owo Boga stopniowo może zstępować z umys³u do ser-
ca i nape³niać nas życiodajnym Duchem33. 
Ma to być jednak modlitwa zdyscyplinowana. To znaczy, że chociaż uży-

wa się konkretnej techniki modlitwy, sposoby jej wyrażania są drugorzędne 
w stosunku do powinności, czy wręcz konieczności regularnej modlitwy. 
Jednak Nouwen nie chce, aby lekceważyć metody modlitwy; jego zdaniem, 
nie powinna ona być pozostawiona tylko spontanicznym wylewom emocji. 
Jest tak dlatego, że najcenniejsza relacja, relacja z Bogiem, winna być objęta 
specjalną troską i gorliwością, jeśli ma ona przyczynić się do pokonania osa-
motnienia34. 

3.2. Przyjaźń z drugim cz³owiekiem

By skutecznie pokonywać osamotnienie, trzeba mądrych wyborów. „Mą-
dre wybory mogą nam dopomóc odnaleźć taką samotność, w której nasze 
serca mogą rosnąć i rozwijać się ku mi³ości”35 – pisa³ Nouwen. Mądrość wy-
boru dotyczy przede wszystkim przyjació³. Nouwen zachęca, aby wiedzieć, 
z kim się zaprzyjaźnić, komu otworzyć serce, czym się zajmować, kogo pytać 
o w³aściwą radę czy w koñcu jak się modlić36. 

B³ędem jest usilne szukanie osób, które mog³yby wype³nić nasze opusz-
czenie czy osamotnienie. Cz³owiek osamotniony odczuwa często, że jego ser-
ce wręcz krzyczy i domaga się, by ktoś pomóg³, podtrzyma³, zwróci³ na nie 
uwagę czy po prostu porozmawia³. 

Jednak jak d³ugo zbliżamy się do ludzi, pragnąc ukojenia lęku przed 
osamotnieniem – pisze Nouwen – tak d³ugo nie będziemy w stanie 
rozwinąć dojrza³ych relacji międzyludzkich. Rozpaczliwe lgnięcie do 
drugich, w pragnieniu przezwyciężania w³asnego osamotnienia, dzia-
³a paraliżująco, a nawet destrukcyjnie37. 
Tak, destrukcyjnie. Z osamotnieniem trzeba się więc zmierzyć, ale zmie-

rzyć się mądrze, z roztropną pomocą innych ludzi.

33 Tamże, s. 62.
34 Por. ten¿e, Żywa pamięć, s. 63.
35 Tenże, Chleb na drogę, s. 28.
36 Por. Tenże, Przekroczyć siebie, s. 25.
37 Tenże, Chleb na drogę, s. 29.
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Ludzie żyjący obok mogą bardzo pomóc w uczeniu się samotności, jak 
również w pokonywaniu naszego osamotnienia. Szczególnie przyjaciele mają 
specjalny ogląd naszych przeżyć, jaśniej wnikają w szare, przyćmione strony 
życia. Obserwacje poczynione przez nich są wnikliwsze i – wed³ug Nouwe-
na – potrafią oni ocenić trafniej niż cz³owiek samego siebie.

By zadzierzgnąć więzy przyjaźni, Nouwen proponuje uczynić jeden szcze-
gólny gest: zrobić wysi³ek usunięcia niepotrzebnego dystansu. By zbudować 
relacje przyjaźni i pokonać osamotnienie, trzeba pozbyć się niepotrzebnej re-
zerwy, z jaką traktuje się drugiego cz³owieka. Nouwen przedstawia ten prob-
lem na podstawie sytuacji kap³ana w świecie wspó³czesnym, ale równie do-
brze można go odnieść do sytuacji każdego cz³owieka. Pisze: 

Tragedią chrześcijañskiego kap³ana jest to, że wielu znajdujących się 
w autentycznej potrzebie, szukających u niego uważnego wys³uchania, 
s³ownej otuchy, przebaczającego objęcia, mocnego uścisku d³oni czy 
nawet nieporadnego wyznania, że nie da się nic więcej zrobić, znajduje 
go jako kap³ana pe³nego dystansu, który nie chce się sparzyć. Nie jest 
w stanie albo nie chce wyrazić swego wzruszenia, gniewu, wrogości czy 
sympatii. Paradoksem jest to, że ci, którzy chcą być dla „każdego”, czę-
sto są niezdolni, aby być blisko z kimkolwiek. Kiedy wszyscy stają się 
„bliscy”, trzeba się wówczas zastanowić, czy ktokolwiek może być rze-
czywiście moim „proximus”, to znaczy tym, który jest mi najbliższy?38 
Ten trafny opis Nouwena można by przedstawić obrazowo, przywo³ując za-

chowania ostatnich dwóch papie¿y podczas ich pielgrzymek. Podczas ponty-
fikatu Jana Paw³a II niektóre media zarzuca³y mu, że w swoich pielgrzymkach 
po ca³ym świecie lubi spoglądać na setki i tysiące wiernych, którzy przybyli na 
spotkanie z nim. Wierni natomiast, przybywszy na spotkanie z Papieżem, na-
wet nie mogli go dok³adnie zobaczyć, tak duża by³a odleg³ość dzieląca o³tarz 
g³ówny od miejsca ich zgromadzenia. Niezbyt wielu dziennikarzy podkre-
śla³o inny aspekt pielgrzymek i wszelakich spotkañ Ojca świętego, mianowi-
cie, że widząc, jak wielka odleg³ość dzieli go od wiernych, często przekracza³ 
bariery bezpieczeñstwa i podchodzi³ do ludzi, wita³ się z nimi, rozmawia³, 
niwelowa³ w³aśnie ten dystans, jaki tworzono między nim a wiernymi pod-
czas liturgii. Podobnie zaczyna czynić Benedykt XVI. Choć różni się stop-
niem spontaniczności od swego poprzednika, coraz częściej ukazuje swoim 
zachowaniem, że wielkość pos³ugi przywódcy duchowego polega w³aśnie na 
niwelowaniu wszelkich granic dzielących ludzi. Podczas pierwszej pielgrzym-
ki do Polski po zakoñczeniu Mszy świętej na historycznym Placu Zwycię-
stwa wykona³ gest, którego Polacy się po nim nie spodziewali. Zszed³szy ze 
stopni o³tarza, papież podszed³ do sektora i ściska³ wyciągnięte do niego rę-
ce. A przecież często tak nie czyni. Ktoś powie, że to drobiazg, ale i zarazem 

38 Tamże, s. 81.
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ważna nauka: nie można odgradzać się od cz³owieka niewidzialną barierą39. 
Zadaniem każdego jest być blisko cz³owieka, wychodzić mu naprzeciw, ³amać 
wszelkie niepotrzebne granice, niszczyć dystans, który czasami staje się zbyt 
wielki, by mog³y zaistnieć autentyczne relacje międzyludzkie.

3.3. dzielenie wspó³czucia

Udzielanie wspó³czucia jest kolejnym krokiem w przechodzeniu od osa-
motnienia do samotności. „Wspó³czucie musi stać się rdzeniem, a nawet isto-
tą autorytetu”40 – pisa³ Henri Nouwen. Wspó³czucie możemy rozumieć jako 
rodzaj empatii, czyli wczuwania się w przeżycia i po³ożenie innych ludzi. Nie 
jest to jednak rodzaj powierzchownego dostosowania się do zaistnia³ej sytua-
cji, ponieważ kap³an, pracując pośród ludzi i będąc im bliski, nie traci swojej 
tożsamości, nie dostosowuje się do nich. Wspó³czucie nie jest też formą lito-
ści, gdyż litość oddala ludzi od siebie, a wspó³czucie pozwala uniknąć niepo-
trzebnego dystansu. Może najbardziej odpowiednim s³owem dope³niającym 
wspó³czucie jest określenie „wspólne doświadczenie” albo „wspólne odczu-
wanie”. Nouwen te dwa podobne terminy rozumie następująco: 

Okazywanie wspó³czucia to dzielenie czyjegoś „czucia”, w szcze-
gólności czyjegoś cierpienia. W ten sposób rozumiane wspó³czucie 
wymaga od nas o wiele więcej niż tylko odruchu litości czy s³owa po-
cieszenia41 – i dope³nia znaczenia tego ważnego s³owa: 

Kto może uratować dziecko z p³onącego domu, nie narażając się na 
poparzenie? Kto może s³uchać opowieści o samotności i rozpaczy, nie 
ryzykując doświadczenia podobnego bólu w swym sercu, a nawet utra-
ty tak cennego pokoju ducha? Krótko mówiąc: kto może oddalić czy-
jeś cierpienie, nie wchodząc w nie? 

Odpowiedzią na te pytania jest postawa osobistego zaangażowa-
nia, które wype³nia się w darowaniu wspó³czucia. Tylko poprzez oso-
biste zaangażowanie można doświadczyć i coraz lepiej rozumieć tych 
ludzi, którzy potrzebują wspó³czucia42. 
Czy postawa wspó³czucia jest możliwa do zrealizowania? Nouwen ma bo-

wiem przeczucie, że mimo dobrych chęci, wspó³czucie nie leży u rzeczywi-
stych podstaw życia codziennego. Nie zawsze jest ono spontaniczną i niejako 
wpisaną w nas reakcją na ludzkie biedy. Nouwen idzie zatem w następują-
cym kierunku:

39 Por. T. Terlikowski, Nasz Papież z Niemiec, Kraków 2006, s. 65-68.
40 H. Nouwen, Zraniony uzdrowiciel, s. 51.
41 Tenże, Zmień moją żałobę w taniec, s. 79.
42 Por. Tenże, Zraniony uzdrowiciel, s. 82.



STUDIA REDEMPTORYSTOWSKIE220

Wspó³czucie w najpe³niejszym przejawie może być przypisane tyl-
ko Bogu. Bóg jest Tym, który wspó³czuje naprawdę. Ponieważ Jezus nie 
by³ zależny od ludzi, a jedynie od Boga, móg³ tak bardzo się do nich 
zbliżyć, troszczyć się o nich, pouczać, uzdrawiać. (...) Prawdziwa s³uż-
ba zaczyna się w momencie, gdy zetkniemy innych z czymś więcej niż 
tylko z sobą – z Ojcem, który jest źród³em i centrum uzdrowienia43. 
Wspó³czucie nabiera zatem szerszego znaczenia. Nie ogranicza się tylko 

do empatii, rozumienia czy wyrażenia litości, ale staje się wspólnym doświad-
czeniem. Ale przede wszystkim autentyczne wspó³czucie rodzi się ze zjedno-
czenia z Bogiem i do Niego prowadzi.

3.4. Wspania³omyślność

Kolejną cechą pomagającą przejść z osamotnienia do samotności jest 
wspania³omyślność. Najbardziej widoczna jest ona w³aśnie w postawie ojca 
z ewangelicznej przypowieści o synu marnotrawnym (por. Łk 15,11-32). Ojciec 
nie tylko daje synowi to, czego ten od niego żąda, ale obdarowuje go przeba-
czającą mi³ością, gdy ten skruszony powraca do domu. Wspania³omyślność 
ojca wyraża się w tym, iż ofiarowuje więcej, niż można by się spodziewać. Zo-
sta³ przecież skrzywdzony przez m³odszego i niesprawiedliwie potraktowa-
ny przez starszego syna.

Jednak tylko wspania³omyślność na wzór ewangelicznego ojca, zdaniem 
Nouwena, prowadzi do wspó³czującego ojcostwa, które można nazwać wspa-
nia³omyślnością. Taka postawa nie przychodzi sama z siebie, nie jest czymś 
spontanicznym, lecz wymaga ćwiczenia. Owoce otwartego serca mogą być 
podobne tym, jakich doświadczy³ i jakie opisa³ Henri Nouwen: 

Ilekroć czynię krok ku wspania³omyślności, wiem, że przechodzę 
ze strachu do mi³ości. Jednakże na początku te kroki nie są ³atwe, po-
nieważ bardzo wiele emocji i uczuć powstrzymuje mnie przed dobro-
wolnym dawaniem. Dlaczego mam poświęcać energię, czas, pieniądze 
– i tak – nawet poświęcać swoją uwagę komuś, kto je lekceważy? Może 
zdo³a³bym jeszcze przebaczyć, ale obdarować winowajców!44.
Praktykowana wspania³omyślność uczy jednocześnie sprawiedliwego trak-

towania osób, które znajdują się w orbicie naszej pomocy. Patrząc na fragment 
„Ewangelii w Ewangelii”45 – jak często nazywa się piętnasty rozdzia³ Ewan-
gelii wed³ug św. Łukasza – zauważamy, że 

sposób, w jaki m³odszy syn zosta³ obdarowany szatą, pierścieniem 
i sanda³ami oraz powitany w domu wspania³ym przyjęciem, jak rów-

43 Tenże, Zmień moją żałobę w taniec, s. 88-89.
44 Tamże, s. 147-148.
45 L. Mycielski, Ewangelia w Ewangelii, Tyniec 1984.
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nież sposób, w jaki starszy syn jest proszony, by zają³ swe niepowta-
rzalne miejsce w sercu Ojca i usiad³ przy stole obok brata, ukazuje, że 
wszystkie granice ojcowskiego zachowania zosta³y prze³amane. Nie 
jest to wizerunek Boga, którego dobroć, mi³ość, przebaczenie, troskli-
wość, radość i wspó³czucie nie mają żadnych granic. Jezus przedstawia 
Bożą wspania³omyślność, odwo³ując się do wyobraźni funkcjonującej 
w kulturze, jednocześnie ca³y czas ją przekszta³cając46. 
Jezus poprzez ukazaną postawę Ojca uczy nas, w jaki sposób być wspa-

nia³omyślnym. A wspania³omyślność przyczynia się do pokonania osamot-
nienia. Ktoś, kto zdecyduje się żyć bliżej cz³owieka, jego potrzeb, nie unika 
wejścia pomoc i w rozwiązywanie ważnych problemów oddala od siebie osa-
motnienie.

3.5. Postawa gościnności

Gościnność powinna należeć do jednej z najczęściej praktykowanych cech 
cz³owieka, który chce pokonywać w swoim życiu tragedię osamotnienia. Po-
stawę gościnności można by nazwać cnotą, która pozwala zwrócić się ku 
drugiemu cz³owiekowi, a tym samym uczynić krok w kierunku budowania 
postawy otwartości i szczerości. „Pomaga mu ona przemienić lek w si³ę świa-
dectwa, a siebie samego z cz³owieka ograniczonego w swych zainteresowaniach 
do w³asnej osoby w tego, kto kieruje się nowymi idea³ami”47.

Jak Henri Nouwen rozumie postawę gościnności? Dla niego to przede 
wszystkim stworzenie pewnej wolnej przestrzeni, do której każdy – zaproszony 
czy przypadkowy gość – może wejść i poczuć się w niej bezpiecznie. W takim 
klimacie – bo jest to ogólnie rozumiana atmosfera bycia ze sobą – każdy ma 
wolność spokojnego myślenia i samodzielnego szukania odpowiedzi na nur-
tujące go pytania. Gdy ktoś zmaga się z problemami, często naj³atwiejszym, 
choć nie zawsze najlepszym rozwiązaniem jest dawanie gotowych odpowie-
dzi na stawiane pytania. Jednak w klimacie gościnności, wed³ug Nouwena, 
nie tyle winno dawać się gotowe recepty na dylematy cz³owiecze, ile zachować 
pewien mądry dystans, który najpierw usuwa z serca lęk, a następnie ukazuje 
szerokie możliwości wyboru i tak prowadzi, by każdy móg³ odnaleźć w³as-
ny sposób życia. „Paradoks gościnności polega na tym, że wyzwala i otwiera 
ona przed cz³owiekiem nowe możliwości urzeczywistniania w³asnej wolno-
ści, gdy tworzy nową przestrzeñ wolną od lęku i pomaga w osiąganiu praw-
dziwego szczęścia”48.

46 H. Nouwen, Powrót syna marnotrawnego, s. 51.
47 Tenże, Zraniony uzdrowiciel, s. 98-99. 
48 Tamże, s. 66-67.
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Znakiem źle rozumianej gościnności będzie takie traktowanie cz³owieka, 
w którym poczuje się on manipulowany lub zasypywany jakąś wiedzą nie-
przydatną do życia. Niedobrze, gdy ktoś nie wykazuje gotowości wymiany do-
świadczeñ. Wówczas rozmowa staje się bardziej monologiem niż dialogiem. 
Koñcowym etapem braku gościnności będzie stawianie przeszkód, by gość 
w momencie, który uzna za stosowny, móg³ opuścić mieszkanie.

Jasnym się więc staje, że kto chce tworzyć klimat gościnności, nie powinien 
stawiać jakichkolwiek warunków czy zmuszać swego gościa do przyjęcia ob-
cych mu poglądów. Sprzyja to bowiem bardziej wzajemnym podejrzeniom 
niż życiu w pokoju. Stąd często może się zdarzyć, że zaproszenie kogoś „do 
swojego wnętrza”, czyli stworzenie przestrzeni gościnności, będzie oznacza³o 
wycofanie się, zrezygnowanie z w³asnego zdania, w taki sposób, by gość móg³ 
odczuć, że także on ma coś do zaproponowania czy podarowania. Tym spo-
sobem ludzie mogą doświadczać prawdy, „że można kochać, bo jest się ko-
chanym, że można dawać, bo się już wiele otrzyma³o, że można uzdrawiać, 
bo wcześniej jest się uzdrowionym przez Tego, którego serce jest większe od 
ludzkiego serca”49.

Co, wed³ug Nouwena, najbardziej buduje klimat gościnności? Wydaje się, 
że najważniejszą postawą jest s³uchanie – s³uchanie tego, co ma do powiedze-
nia druga osoba50. Często samo s³uchanie, które potrafi być s³uchaniem ze 
wspó³czuciem, dokonuje w bliźnim uzdrowienia. Gospodarz, który auten-
tycznie potrafi się zaangażować w historię opowiadaną przez gościa, uwy-
pukla prawdę, na którą czeka rozmówca, że w jego historii można odnaleźć 
ślady obecności Boga.

Podkreślając ważność postawy s³uchania, Nouwen nie myśli tylko o pewnej 
„technice s³uchania”, dzięki której ktoś może wypowiedzieć trudne sprawy. 
Wówczas wystarczy³oby udać się do dobrego psychoterapeuty. W prawdziwej 
postawie gościnności chodzi o to, by cz³owiek dotknięty bólem czy zranie-
niem znalaz³ kogoś, kto naprawdę bezinteresownie chce s³uchać historii je-
go życia. Stąd już niedaleko do wniosku, który postuluje Nouwen: „Ludzie 
zatem mogą stać się dla siebie nawzajem pomocą poprzez swą życzliwość 
i cierpliwe przys³uchiwanie się temu, co mają sobie do powiedzenia”51.

Gościnność można więc uczynić sposobem odnoszenia się do ludzi. Co 
najbardziej męczy cz³owieka we wspó³czesnym spo³eczeñstwie? Sposób pod-
chodzenia do siebie i traktowania siebie. Dlatego cz³owiek szuka takich ludzi 
czy wspólnot, w których można odetchnąć klimatem zaufania i bezpieczeñ-
stwa, szuka takich miejsc, gdzie na boku można zostawić swoiste „środki w³as-
nej obrony”, ponieważ w przestrzeni gościnności nie trzeba nic „przynosić” 
i można z niej we w³aściwym momencie zrezygnować. „Stąd tak ważną rze-

49 Tamże, s. 101.
50 Por. ten¿e, Przekroczyć siebie, s. 89-91.
51 Tenże, In Ihm das Leben finden. Einubungen, Freiburg im Breisgau 1982, s. 88.
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czą jest tworzenie wolnej i przyjaznej przestrzeni, w której cierpiący może po-
wierzyć siebie komuś, kto jest gotów i kto potrafi s³uchać”52. 

podsumoWanie

Osamotnienie jest problemem wielu ludzi, jeśli nie wszystkich. Henri No-
uwen w swoim bogatym doświadczeniu pastoralnym zauważy³, że wszyscy 
w jakimś stopniu dotykani są przez wydarzenia i sytuacje, w których cz³owiek, 
zanim zwróci się do kogoś o pomoc, pozostaje sam na sam z problemem. Wie-
lu trwa w tragedii osamotnienia. Jednak prędzej czy później każdy powinien 
umieć przechodzić z postawy osamotnienia do samotności. Propozycje No-
uwena, które pomagają przekuć tragedię osamotnienia w twórczą samotność, 
nie są być może spektakularnie nowe, ale w spokojny sposób przypominają 
o podstawowych środkach, z których powinno się korzystać. Wskazując na 
uregulowanie relacji z Bogiem, umiejętność nawiązania przyjaźni z drugim 
cz³owiekiem, ukazuje Nouwen pierwsze i najważniejsze przykazanie mi³o-
ści Boga i bliźniego. A akcentując cechy gościnności, wspania³omyślności 
i postawę wspó³czucia, pokazuje, jak proste ludzkie gesty potrafią mieć prze-
mieniającą moc Bożą. 

Odwaga podjęcia wysi³ku przemiany osamotnienia w twórczą samotność 
z pewnością jest wyzwaniem obecnych czasów. Jednak odwaga zmierzenia się 
z osamotnieniem nie znaczy jeszcze, że ostatecznie będzie ono pokonane. Tak 
naprawdę cz³owiek zawsze będzie w jakiś sposób osamotniony, ponieważ do 
koñca życia w pewnej mierze pozostanie tajemnicą dla samego siebie. 

52 Tenże, Przekroczyć siebie, s. 89.
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Znana wypowiedź Malreau, iż wiek XXI będzie wiekiem religii bądź nie 
będzie go wcale, okaza³a się proroctwem, które spe³nia się na naszych oczach. 
Jednakże nie zawsze w ten sposób, jak by³o to wieszczone przez rozlicznych 
kaznodziejów. Owszem, XXI wiek jest wiekiem religii, a raczej wiekiem zain-
teresowania duchowością, która jednakże nie zawsze wyraża się w rozkwicie 
wiary chrześcijañskiej, lecz często bywa poszukiwaniem Boga na obraz cz³o-
wieka. Ważnym komponentem tej nowej duchowości jest zwrot ku ezotery-
zmowi. Swoista moda na rzeczy nadzwyczajne i tajemne nie wyraża się tylko 
w powstawaniu i rozwijaniu się nowych grup religijnych, parareligijnych czy 
światopoglądowych, lecz zdobywa sobie znaczące miejsce we wspó³czesnej 
kulturze i przemyśle rozrywkowym oraz medialnym. Wielu autorów zwraca 
w tym kontekście uwagę na zagrożenia z tym związane, odnosząc je zw³asz-
cza do m³odzieży, która niejako z natury staje się ważnym adresatem owych 
ezoterycznych treści. 

Podejmując próbę analizy zjawiska ezoteryzmu we wspó³czesnej, szeroko 
pojętej religijności i kulturze, przyjmiemy jako punkt wyjścia określenie ter-
minu „ezoteryzm”, by następnie wskazać na jego rodowód i wspó³czesne ko-
notacje. Następnie ukazane zostaną najważniejsze obszary, gdzie ezoteryzm 
dochodzi do g³osu. W koñcu zostanie podjęta próba porównania ezotery-
zmu i chrześcijañstwa oraz wskazania wyzwañ stojących przed spo³eczeñ-
stwem i Kościo³em w związku z tym pierwszym.

1. czym jEst EzotEryzm?

S³owo „ezoteryzm” pochodzi z języka greckiego (esoteros) i oznacza „we-
wnętrzny”, „do wnętrza”. W antyku oznacza³ bliskich uczniów filozofa, 
nauczyciela mądrości. Religioznawcy tym s³owem określają tendencję do 

zJAWISKO EzOtERyzMu
WE WSPóŁCZESNEJ KuLTuRZE 

i duChOWOśCi
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ukrywania najg³ębszego sensu doktryny i kultu religijnego przed obcymi 
lub niewtajemniczonymi. W religiach plemiennych ezoteryzm przejawia³ 
się g³ównie w obrzędach inicjacji i dzia³alności tajnych zrzeszeñ związanych 
z poszczególnymi bóstwami. Przyk³adowo, bogate formy ezoteryzmu wy-
kszta³ci³y się w starożytnych misteriach ku czci Demeter, Persefony i Dioni-
zosa w Grecji, Izydy i Ozyrysa w Egipcie oraz Mitry w Persji1. 

Znaczenie s³owa „ezoteryczny” jest przeciwstawne do s³owa „egzoterycz-
ny” (gr. exoteros – „na zewnątrz”). Pozwala to niektórym autorom rozróżniać 
w większości religii aspekty egzoteryczny i ezoteryczny (wewnętrzna, g³ęb-
sza strona tego, co zewnętrzne). Do tych pierwszych należą instytucjonalne 
struktury, utrwalone dogmaty i rytua³y, pisma kanoniczne i tym podobne2. 
Za „ezoteryczny” aspekt religii można uznać: wewnętrzną pewność, g³ębo-
kie doświadczenie lub g³ęboką relację wiary do rozumianego osobowo Bo-
ga3. To, co ezoteryczne, dotyczy niewielkiej stosunkowo grupy ludzi, g³ębiej 
i bardziej intensywnie zaangażowanych w życie duchowe. Zdaniem autorów 
Encyklopedii Nowej Ery, ci ludzie poszukujący dróg, nauk, praktyk prowadzą-
cych do niezwyk³ych doświadczeñ i zasadniczych przemian, często zbliżają 
się do granic ortodoksji4. 

Trzymając się rozumienia pojęcia „ezoteryzm” w dotychczas omawianym 
znaczeniu, można mówić o jego przejawach w chrześcijañstwie pierwszych 
wieków w postaci tzw. disciplina arcani – zwyczaju ukrywania przed poganami, 
a nawet przed katechumenami niektórych zasad wiary, pism religijnych i ob-
rzędów, jak również pos³ugiwania się niezrozumia³ą dla obcych symboliką 
(na przyk³ad znakiem ryby) oraz spotykania się w ukryciu. Ta ostatnia prak-
tyka wynika³a przede wszystkim z chęci uniknięcia prześladowañ i zapobie-
¿enia ewentualnej profanacji5. Komentując takie praktyki jak zróżnicowanie 
wspólnoty na duchownych i świeckich, nie wolno zapominać, iż można wi-
dzieć tu co najwyżej formalne podobieñstwo do ezoteryzmu. Dobra Nowi-
na bowiem nie jest zastrzeżona wy³ącznie dla grona wybranych, a Kośció³ nie 
jest tylko dla ludzi o szczególnym doświadczeniu czy zdolnościach, lecz dla 
wszystkich. W chrześcijañstwie aspekt formalny (historia, instytucje) i aspekt 
treści (nauka, doświadczenie) są wzajemnie wewnętrznie powiązane6. 

W czasach nowszych termin „ezoteryzm” zwyk³o się odnosić do teozofii 
(jako ruchu i zbioru nauk), gdzie przyjmuje się „ezoteryczną hierarchię”, któ-
ra pozostaje w związku z kompleksem nauk znanych jako „anielska mądrość” 

1 Por. Religia. Encyklopedia PWN, red. T. Gadacz, B. Milerski, t. 3, Warszawa 2001, s. 508.
2 Por. Encyklopedia Nowej Ery. New Age, opr. W. Bockenheim, S. Bednarek, J. Jastrzębski, Wroc³aw 1996, 

s. 121.
3 Por. T. Körbel, Esoterik als Religionersatz?, „Lebendige Seelsorge” 6 (2002), s. 357.
4 Por. Encyklopedia Nowej Ery...; autorzy wskazują na mistycyzm, który ³atwo może przerodzić się w he-

rezję lub za taką zostać uznany. Przytaczają następujące przyk³ady ruchów ezoterycznych w religiach 
światowych: gnostycyzm w chrześcijañstwie, sufizm w islamie, tantryzm w hinduizmie.

5 Por. Religia... Encyklopedia PWN.
6 Por. T. Körbel, Esoterik als Religionersatz?.
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lub „sekretna doktryna”. Jej fragmenty bywają od czasu do czasu ujawniane 
i komunikowane ludzkości przez różne media, wśród których najbardziej 
znanymi są Helena B³awatska i Alice Bailey7.

Wspó³cześnie w języku potocznym rozszerzono zakres znaczeniowy ezo-
teryzmu, stosując to pojęcie do określenia przekonañ, zgodnie z którymi na 
rzeczywistość mają wp³yw si³y ukryte i tajemne, niedostępne dla naukowe-
go i racjonalnego poznania8. Dzisiejsze potoczne rozumienie ezoteryzmu 
ze względu na rozmycie znaczenia sprawia, iż niektórzy wyróżniają ezotery-
kę dawną (o charakterze elitarnym) oraz ezoterykę nową (o charakterze po-
wierzchownym i skomercjalizowanym)9. 

Dostrzegając potrzebę dopasowania definicji ezoteryzmu w kontekście 
wspó³czesnego spo³eczeñstwa, B. Grom proponuje podejść do sprawy od stro-
ny naukowo-socjologicznej. Wed³ug tego ujęcia, za ezoteryczne uważa się ta-
kie zapatrywania, które są reprezentowane poza granicami g³ównego nurtu 
naukowego rozumowania – pomijają jego kryteria racjonalności, powo³ują 
się na szczególne wyższe poznanie, które rzekomo obejmuje tylko wewnętrz-
ny krąg ludzi odpowiednio wrażliwych, oświeconych czy wtajemniczonych10. 
Owa nadzwyczajna wiedza, która jest zakryta (gr. okkult) przed ogó³em, nazy-
wana jest często intuicją lub mądrością. Jest ona czerpana ze starych, tajem-
nych tradycji i symbolicznych interpretacji (choćby astrologia, Tarot) bądź 
bywa praktycznie stosowana (dzia³ania magiczne i energetyczna sztuka le-
czenia)11. 

W bliskim związku znaczeniowym z ezoteryzmem pozostaje okultyzm 
(³ac. occultus – tajemny, zakryty). Sprawia to, iż dość trudno rozgraniczyć zna-
czeniowo oba pojęcia, przez niektórych używane zamiennie12. Dlatego dla 
jasności warto przytoczyć również definicję okultyzmu. Ezoteryzm bywa 
używany w sensie bardziej ogólnym, na określenie regu³y dostępu do sfery 
ludzkich poszukiwañ duchowych, która zak³ada konieczność przejścia przez 
adepta ściśle określonej praktyki inicjacyjnej. Natomiast termin „okultyzm” 
dotyczy takiego wycinka ezoterycznych poszukiwañ, w których silny akcent 
spoczywa nie tylko na dążeniu do zbawienia (będącego nadrzędnym celem 
wszelkiej aktywności religijnej i spirytualistycznej), ale również na zdoby-
ciu przez adepta wiedzy praktycznej, mającej zastosowanie w sferze świata 
doczesnego13. O okultyzmie można mówić w znaczeniu ścis³ym, określając 

7 Por. Encyklopedia Nowej Ery.
8 Por. Religia, Encyklopedia PWN. 
9 Por. A. Kowalczewska, Ezoteryka na sprzedaż, Warszawa 2001, s. 11-12. Wspó³czesny renesans zaintereso-

wañ wiedzą tajemną i fascynację sprawami niezwyk³ymi autorka nazywa „życiem pozaumys³owym” 
lub „ezoteryką dla mas”. 

10 Por. B. Grom, Faszination Esoterik, „Stimmen der Zeit” 4 (2000), s. 260-269, s. 261.
11 Por. tam¿e, s. 261-262.
12 Z tego powodu M. Górnicki – autor has³a Ezoteryzm w Leksykonie duchowości katolickiej – postuluje rezyg-

nację z terminu „ezoteryzm” jako zbyt ogólnego i niejednoznacznego dla teologii duchowości. Zob. 
Leksykon duchowości katolickiej, red. ks. M. Chmielewski, Lublin / Kraków 2002.

13 Por. Encyklopedia New Age, s. 262. Autorzy podają, iż określenie „okultysta” można zastosować na przy-
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w ten sposób praktykę nauk tajemnych – w tym wypadku okultyzm lokuje 
się między nauką a religią jako szczyt nauki i najwyższa religia, obecnie kon-
centrując swoje zainteresowania wokó³ nauk parapsychologicznych. Charak-
terystyczne jest tu zmieszanie sfery naturalnej z nadnaturalną. W znaczeniu 
szerszym okultyzm s³uży jako zbiorowa nazwa kultów i praktyk religijnych 
związanych z tajemniczą sferą nadnaturalności14. Celem okultyzmu w sen-
sie ścis³ym jest wykorzystanie przez cz³owieka w³asnych mocy psychicznych 
w sposób czynny, zależny od jego woli, by manipulować światem duchów, 
nie zaś otrzymywać od niego komunikaty. O ile dawniej okultyzm by³ więc 
związany nieod³ącznie z magią, o tyle dzisiaj przeją³ wiele idei i pojęć z nauk 
ścis³ych. Nie zmieni³ się jednak jego cel, którym jest poznanie najg³ębszych 
praw rządzących światem i zastosowanie ich dla w³asnej korzyści15. 

2. skąd wywodzi się dzisiEjszy EzotEryzm?

Rozpatrując wspó³czesne przejawy ezoteryzmu, które w sposób bardzo 
wyraźny dają się zauważyć w ruchu New Age i stanowią jego część sk³adową, 
można wskazać na ich podwójne pochodzenie. Po pierwsze, będzie to wie-
lowiekowa tradycja nurtu ezoteryzmu „klasycznego”, na którą sk³adają się 
zróżnicowane elementy, jak gnoza przedchrześcijañska i nowożytna, her-
metyzm, mistycyzm, teozofia, antropozofia czy neognoza (na przyk³ad tzw. 
gnoza naukowa, inaczej: gnoza z Princeton, koncepcja wypracowana przez 
związanych z tym amerykañskim uniwersytetem kosmologów, astronomów, 
fizyków i psychologów)16.

Drugiego źród³a wspó³czesnego ezoteryzmu (zw³aszcza w wydaniu „popu-
larnym”) upatruje się w nurtach wiedzy, zw³aszcza humanistyki, które pojawi-
³y się w obrębie tzw. prze³omu antypozytywistycznego. Zalicza się tu filozofię 
Nietzschego i Bergsona, psychoanalizę Freuda, pedagogikę Diltheya, antro-
pozofię Steinera oraz późniejsze kontynuacje tych koncepcji, jak psychologia 
analityczna Junga, nowa psychologia Reicha, antypsychiatria Lainga i Coo-
pera oraz nowa etnologia propagująca relatywizm kulturowy17. 

Na takim gruncie zrodzi³ się nowy paradygmat wiedzy, nazywany „para-
dygmatem wyobraźni”18. Jego cechą charakterystyczną jest odwrót od mecha-

k³ad do alchemika, lecz nie do wyznawcy gnostycyzmu lub buddysty zen. 
14 Por. Okultyzm, w: Leksykon..., s. 607. Do okultyzmu w znaczeniu szerszym zalicza autor spirytyzm, teo-

zofię, magię, czary, wróżbiarstwo, a nawet (jak chcą niektórzy) buddyzm tantryczny i satanizm. Roz-
różniając owe dwa sensy ezoteryzmu, autor rezygnuje równocześnie z używania pojęcia „ezoteryzm”. 
Na marginesie należy dodać, iż wspomniane praktyki są przez niektórych zaliczane w³aśnie do ezote-
ryzmu. Por. C. Climati, Młodzi i ezoteryzm, Kielce 2001, s. 7.

15 Por. Leksykon..., s. 608.
16 Por. A. Kowalczewska, Ezoteryka…, s. 15.
17 Por. tam¿e, s. 22-23.
18 Określenie to pochodzi od polskiego ezoteryka J. Prokopiuka. Por. A. Kowalczewska, Ezoteryka…, 

s. 23. 
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nicystycznego i fragmentarycznego ujmowania zjawisk, holistyczne widzenie 
zjawisk i procesów. Z tego powodu nowy paradygmat dobrze wpisuje się 
w ruch New Age, stanowiąc podobnie jak koncepcja spirytualistyczna tego 
ruchu specyficzną kompilację rozmaitych, choć niekoniecznie przypadko-
wo dobranych wątków myśli z bliższych i odleglejszych epok (postmoderni-
styczna mozaika). Dzisiejszy ezoteryzm również różni się od swych dawnych 
inspiracji i sk³ada się z wielu rozmaitych elementów, niekiedy wzajemnie 
sprzecznych; widać w nim eklektyzm, wspó³czesną modę i folklor.

Za duchowego patrona ruchu New Age i natchnienie wspó³czesnych „no-
wych ezoteryków” zosta³ uznany Jung, a miejsce to zają³ – zdaniem Kowal-
czewskiej – nie tyle dzięki szczegó³om swoich koncepcji, ile dzięki szerokim 
zainteresowaniom, które kultywowa³19. Pozwala to nawet autorce nazwać Jun-
ga „reprezentantem nowej ezoteryki”. Rewidując tradycję racjonalistyczną, 
Jung wybra³ raczej drogę wytyczoną przez mistyków i wizjonerów. Doprowa-
dzi³o to do tego, iż w ostatniej fazie swojej twórczości zatar³ granicę między 
tzw. wiedzą naukową a wizją artystyczną, stając się przez to prorokiem „pa-
radygmatu wyobraźni”20.

Za za³ożyciela nurtu antypsychiatrii uważa się R. D. Lainga, pozostające-
go początkowo pod wp³ywem A. Maslowa. Pod koniec lat sześćdziesiątych 
Laing radykalizuje swoje poglądy i w ówczesnej dyskusji na temat normy 
psychicznej stawia tezę, iż to, czy ktoś jest wariatem, zależy od tego, czy inni 
go tak definiują (kontekst spo³eczny i kulturowy, nie istnieje norma osobo-
wości). Toteż postulowa³ on swobodę ekspresji pacjenta (schizofrenik „ma 
prawo do swoich wizji”) oraz zapewnienie pe³nej swobody spo³ecznego funk-
cjonowania. Tezy te podjęli wspó³pracownicy Lainga, T. Szasza i D. Cooper, 
psychologowie związani z ruchem kontrkultury, g³osząc, iż ob³ęd nie może 
być traktowany jako choroba, lecz jako typ wrażliwości. Cooper występowa³ 
również przeciw instytucji rodziny. Jego zdaniem, model rodziny charakte-
rystyczny dla spo³eczeñstwa mieszczañskiego sprzyja destrukcji jednostki. 
Opowiada³ się również za legalizacją narkotyków, które umożliwiają osią-
ganie „odmiennych stanów świadomości”, pozwalając przez to wyzwolić 
się z okowów zracjonalizowanego systemu myśli i polityki21. Antypsychia-
trzy stali się naturalnymi sojusznikami politycznej kontestacji i m³odzieżo-
wej rewolucji lat sześćdziesiątych XX stulecia, a ich pomys³y sta³y się częścią 
ideologii kontrkultury. Jeśli jednak odrzuci się quasi-rewolucyjną frazeologię 
i doraźną argumentację, to, zdaniem Kowalczewskiej, okaże się, iż naczelną 
problematyką antypsychiatrii jest zagadnienie transgresji, czyli przekracza-

19 Autorka wylicza wśród nich: zjawiska paranormalne, zapomniane tradycje wiedzy tajemnej, gnozę, 
dawne mitologie, magię, praktyki medytacyjne, a wreszcie religie orientalne, o których Jung pisa³, iż 
zawierają to, czego nie ma lub czego wyrzek³a się cywilizacja Zachodu. W wielu doświadczeniach tego 
typu Jung bra³ udzia³ osobiście, o czym wspomina w swej autobiografii. Por. A. Kowalczewska, Ezote-
ryka…, s. 26-29.

20 Por. tam¿e, s. 29-31.
21 Por. tam¿e, s. 32-35.
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nia granic wyznaczanych przez naturę i kulturę, a więc zagadnienie nieobce 
ezoteryce starej i nowej22.

Kolejnego impulsu do ezoterycznych poszukiwañ dostarczy³y badania 
nowoczesnej antropologii i etnografii. Zerwano z ewolucjonistycznym po-
dejściem do rozwoju religii i kultury, zgodnie z którym w religiach „prymi-
tywnych” widziano „przedszkole” racjonalizmu. Wyniki nowych badañ 
doprowadzi³y do uznania, że kultury są po prostu różne i nie ma podstaw, 
by dzielić je wed³ug stopnia ich domniemanego zaawansowania w rozwoju. 
Ten pogląd sta³ się podstawą koncepcji relatywizmu kulturowego. Zak³ada 
ona, że każda kultura rządzi się specyficznym dla siebie wzorem, który wy-
kszta³ca nie tylko regu³y życia zbiorowego, ale też wp³ywa na profil psycho-
logiczny cz³onków danej spo³eczności. Na tej p³aszczyźnie poglądy badaczy 
kultury i ezoteryków często się spotykają. Jedni i drudzy przyznają, że na przy-
k³ad rozwinięte systemy magiczne kultur tradycyjnych nie stanowią jakiejś 
prymitywnej wiedzy, lecz potrafią być skuteczne i nad podziw pomocne, na 
przyk³ad w medycynie albo w różnych formach terapii psychologicznej23. 
Upowszechnianie takich koncepcji wytworzy³o nową atmosferę w kontaktach 
międzykulturowych. Zw³aszcza Europejczycy i Amerykanie inaczej zaczęli 
traktować egzotykę kulturową, która sta³a się przedmiotem ich fascynacji. 
Na tym gruncie zyskują popularność różne kulty pochodzące z kultur kre-
olskich czy azjatyckich. Tworzy się w ten sposób mozaika kulturowa, której 
istotną częścią jest nowa ezoteryka24. Niektórzy, wykorzystując komercyjnie 
dzisiejsze zainteresowanie ezoteryzmem, sugerują nawet swoim klientom, że 
doświadczenia obcych kultur bywają lepsze od doświadczeñ kultury w³asnej. 
Przyk³adem mogą być Amerykanie, którzy stosując się do mody, przestali 
odwiedzać gabinety psychoanalityków i zaczęli korzystać z porad indiañ-
skich szamanów25. 

Inną jeszcze przes³anką pomocną w zrozumieniu dzisiejszego popytu na 
ezoteryzm wydaje się rozwój nowoczesnych tendencji w sztuce. Zgodnie z ob-
serwacją Jurija Łotmana, kultura wspó³czesna jest bardziej „zbiorem tekstów” 
(cechy tzw. epok romantycznych) niż „zbiorem regu³” (model kultury szeroko 
pojętego klasycyzmu). Od koñca XIX wieku w twórczości artystycznej ceni się 
g³ównie oryginalność, ³amanie szablonów, wolność ekspresji i subiektywizm 
spojrzenia. Do rangi dyrektywy urasta transgresja – przekraczanie wyznaczo-
nych przez naturę i tradycję kultury granic sposobów bytowania oraz sposo-
bów życia26. Szukającym dróg do owego doświadczenia transgresji T. Leary 

22 Por. tamże, s. 36. Antypsychiatrzy dali mocny impuls tym wszystkim, którzy sk³onni są wierzyć w dale-
ko idącą niewystarczalność myślenia racjonalistycznego czy celowo-racjonalnego (określenie J. Haber-
masa) i ośmielili nie tylko rebeliantów spo³eczno-politycznych, ale także mistycznych poszukiwaczy, 
a przy okazji sprzedawców niedrogiego towaru ezoterycznego. Por. tam¿e. 

23 Por. tam¿e, s. 40.
24 Por. tam¿e, s. 41.
25 Por. tam¿e, s. 42-43. 
26 Por. tamże, s. 43. Autorka przytacza wypowiedź Junga, iż istotą twórczości jest zdolność kreowania wi-

zji. 
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podpowiada, iż przekraczanie granic umys³u osiąga się albo na drodze me-
dytacji, albo dzięki halucynogenom. Tym sposobem wizyjność staje się ka-
tegorią wiedzy, narzędziem zdobywania wiedzy27. 

Nowa ezoteryka wraz z innymi nurtami „życia pozaumys³owego” nadaje 
wizyjności znaczenie bardzo donios³e. Depozytariuszami wiedzy są przecież 
wed³ug tych koncepcji prorocy i wizjonerzy. Wizjonerstwo jest w naturalny 
sposób przeciwstawiane technokracji. Ezoterycy, choć uznają s³uszność po-
s³ugiwania się darem rozumu, twierdzą, że dar wizji jest cenniejszy. Należy 
dodać, że w walce o prymat wizji wyznawcom „nowego paradygmatu” cho-
dzi nie tylko o wizję artystyczną, bo obok szaleñstwa czy jasnowidzenia cho-
dzić może też o wizję psychodeliczną (narkotyczną)28. 

Z ożywieniem tradycji ezoterycznej związana jest też kontrowersyjna po-
stać Aleistera Crowleya. Zajmowa³ się okultyzmem, by³ cz³onkiem Zakonu 
Z³otego Brzasku, znanej organizacji ezoterycznej opartej na tradycji magii 
ceremonialnej. Następnie zerwa³ z nią na rzecz studiowania magii seksual-
nej. Poświęci³ wiele lat na poszukiwania partnerki, która mog³aby grać rolę je-
go „boskiej nierządnicy”. Zaobserwowano, iż ludzie, którzy nawiązali z nim 
bliższe kontakty, koñczyli życie samobójstwem lub pobytem w szpitalu psy-
chiatrycznym. Crowley podejmowa³ eksperymenty z narkotykami i za³oży³ 
zakon Srebrnej Gwiazdy. Swoim romansom nada³ formę zinstytucjonalizo-
waną, zak³adając Świątynię Szatana, a po drugiej wojnie światowej zamiesz-
ka³ na Sycylii, gdzie za³oży³ Opactwo Telemy. Pod koniec życia zdoby³ sobie 
s³awę „najbardziej nikczemnego cz³owieka na świecie”29. Recepcja jego pism 
i biografii sprzyja³a powstaniu późniejszych ruchów satanistycznych, jest też 
obecna w „ezoteryce komercyjnej”. Na jego nazwisko powo³ywa³ się twórca 
kalifornijskiego Kościo³a Szatana, Anton Shandor La Vey, jak również „estra-
dowi sataniści” (muzycy rockowi, na przyk³ad Alice Cooper, Marylin Man-
son; w Polsce Roman Kostrzewski, lider zespo³u Kat).

3. w jaki sPosóB EzotEryzm PrzEjawia się 
 w dzisiEjszEj kulturzE i duchowości?

Obserwując wspó³czesną kulturę, można dostrzec w niej różnorodne ten-
dencje. Z jednej strony – wskutek pog³ębiającej się globalizacji – widać tenden-
cje do uniformizacji, jednorodności i masowości. Z drugiej strony jednakże, 
dokonuje się ogromne przemieszanie wszelkich tradycji i wzorców, co prowo-

27 Będzie to narzędzie zupe³nie inne niż umys³ „celowo-racjonalny”, jak określi³by to J. Habermas. Ten 
filozof odkry³, że narzędzie zdobywania wiedzy samo z siebie określa, jaką wiedzę da się zdobyć. W po-
lemice z J. F. Lyotardem powiedzia³, że tak jak nieuprawnione jest zawężanie perspektywy racjonali-
stycznej do kartezjanizmu, tak samo nieuprawnione jest korzystanie z intuicji w nadziei, że dzięki niej 
osiągnie się prawdziwą wiedzę o rzeczywistości. Por. A. Kowalczewska, Ezoteryka…, s. 45-46.

28 Por. tam¿e, s. 47.
29 Por. tam¿e, s. 52-53.
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kowane jest przez silne tendencje postmodernistyczne. Elementy ezoteryzmu 
można wskazać między innymi w następujących obszarach, gdzie wyraźniej 
dochodzą one do g³osu: 

• Ruch new Age
W zmieniającym się tak szybko świecie dynamicznie rozwijają się sekty 

i powstają nowe ruchy religijne lub pseudoreligijne. W³aśnie w nich widać 
najbardziej wyraźnie przejawy „nowej duchowości”. Pos³ugując się typologią 
sekt ks. Posackiego30, można wskazać, że zainteresowanie ezoteryzmem naj-
silniej dochodzi do g³osu w sektach terapeutycznych i gnostyczno-magiczny. 
Oba typy wpisują się w szeroko pojęty ruch New Age i oba przejawiają wyrazi-
stą tendencję do kwestionowania racjonalizmu. Wspomniany ruch stanowi 
g³ówny nurt „nowej religijności” – niejednolity w swych za³ożeniach i prak-
tykach, mieni się obecnie najbardziej znaczącym wyznacznikiem ruchów 
pseudoreligijnych31. Zgodnie z wypowiedzią zawartą w dokumencie Stolicy 
Apostolskiej na ten temat, ruch New Age nie jest w³aściwie religią, lecz intere-
suje się tym, co jest nazywane boskością (divine). Istotę New Age stanowi luźne 
powiązanie różnych praktyk, idei i ludzi, którym trudno przyporządkować 
jedno określenie. Ponieważ pod sztandarem New Age występuje wiele bardzo 
różnych ruchów, nie³atwo jest określić ściśle jego doktrynę. Mimo tej wielkiej 
różnorodności można jednak znaleźć pewne punkty wspólne: 

–   kosmos jest postrzegany jako organiczna ca³ość; 
–   ożywia go Energia, która jest utożsamiana z boską Duszą lub Du-

chem; 
–   ważnym źród³em wiary i poznania jest medytacja nad różnymi by-

tami duchowymi; 
–   istoty ludzkie mają zdolność do przechodzenia do wyższych, niewi-

dzialnych sfer oraz mają możliwość kontrolowania swojego życia po 
śmierci; 

–   utrzymywana jest wiara w istnienie „odwiecznej mądrości”, która 
poprzedza i przewyższa wszystkie religie i kultury; 

–   ludzie kierują się nauczaniem oświeconych mistrzów32.
Wyliczone idee można uznać za typowe dla myśli ezoterycznej. 

30 A. Posacki dzieli sekty na: biblijne, orientalne, terapeutyczne i gnostyczno-magiczne. Por. tenże, Sekty, 
nowe ruchy religijne, psychokulty. Geneza, definicja, typologia, w: http://www.opoka.org.pl/varia/sekty/sektynoweru-
chyreligijne.html (14.08.2006); oraz T. Paleczny, Sekty. W poszukiwaniu utraconego raju, Kraków 1998, s. 40.

31 Tak klasyfikuje go biskup Z. Paw³owicz. Por. tenże, Kościół i sekty w Polsce, Gdañsk 1996, s. 275.
32 Por. wspólny dokument Papieskiej Rady ds. Kultury i Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego 

Jesus Christ – the Bearer of the water of life. A Christian reflection on the „New Age”, 2.3.3, w: http://www.vatican.va/
roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_20030203_new-age_en.html.
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• Szko³y psychotroniczne
Jednym z rezultatów ruchu kontrkultury koñca lat sześćdziesiątych by-

³o pojawienie się w różnych krajach Zachodu sieci alternatywnego szkolnic-
twa, opartego między innymi na idei nierepresyjnego wychowania i wolności 
w doborze źróde³ wiedzy. Z czasem do programu nauczania w takich szko-
³ach wprowadzano zagadnienia z zakresu tzw. wiedzy niekonwencjonalnej, 
co przysz³o wraz z falą popularności ruchu New Age. 

Również w Polsce powsta³o w ostatniej dekadzie wiele szkó³, które w swo-
jej ofercie proponują zg³ębianie wiedzy ezoterycznej i parapsychologicznej, 
odpowiadając na specyficzne zapotrzebowanie. Szko³y te, zwane psychotro-
nicznymi, pojawi³y się w niemal wszystkich większych miastach33.

• Medycyna alternatywna
Wykorzystywanie technik ezoterycznych w diagnozowaniu i terapii sta³o 

się popularne na polu medycyny i psychologii. W ostatnich latach pojawi³o 
się wiele nowych metod leczniczych ukrywających się pod nazwami: medycy-
na alternatywna, medycyna niekonwencjonalna, medycyna komplementar-
na, holistyczna czy naturalna. Sposoby leczenia w takich typach medycyny 
odbiegają od tradycyjnych wyobrażeñ o niej i choć są „mniej uczone”, przy-
pisuje się im dużą skuteczność i zyskują one coraz większą aprobatę spo³ecz-
ną. Nie wszystkie jednak nowe metody lecznicze rzeczywiście są naturalne. 
Niektóre z nich należa³oby nawet zakwalifikować do wróżbiarstwa, astrolo-
gii, magii lub czegoś pośredniego między okultyzmem a ezoteryzmem. 

Dla wielu badaczy bioenergoterapii jest ona wspó³czesną formą starożyt-
nego szamanizmu. Za³ożyciel Fundacji Studiów nad Szamanizmem (The Fo-
undation for Shamanic Studies) amerykañski antropolog Michael Harner 
twierdzi, że rozkwitający świat medycyny holistycznej cechuje się olbrzymią 
dozą eksperymentowania z technikami od dawna stosowanymi w szamani-
zmie, do których należą: wizualizacja, odmienny stan świadomości, aspekt 
psychoanalizy, hipnoterapia, medytacja, pozytywne nastawienie, os³abianie 
stresu oraz umys³owe i emocjonalne wyrażanie woli zdrowia i uzdrowienia. 
Dla Harnera szaman to cz³owiek wkraczający w odmienny stan świadomości 
zależnie od swej woli, aby nawiązać kontakt z rzeczywistością zwykle ukrytą 
i wykorzystać ją w celu zdobycia wiedzy, si³y lub udzielenia pomocy innym 
osobom34.

33 Por. A. Kowalczewska, Ezoteryka…, s. 81.
34 Por. ks. A. Zwoliñski, Bioenergoterapia. Zdrowie bez ograniczeń, Kraków 1995, fragment opublikowany na 

http://www.sekty.net/?n_id=278&P=5 (28.08.2006).
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• Mass media
Zauważa się, że coraz większą część produkcji filmowej zajmują filmy, któ-

re odwo³ują się do „pozaracjonalnej” sfery. Takie gatunki jak na przyk³ad fan-
tasy, horror czy nawet science fiction – w opinii wielu autorów zawierają oprócz 
utopii technologicznej dużą dawkę mitologii, motywów magicznych, wi-
zji psychodelicznych, w których poszukiwanie transcendencji i transgresji 
przybiera postać karykatury. Obrazy filmowe zaludniają kosmici, wampiry, 
czarnoksiężnicy, potwory, psychopaci, zwyrodnialcy. Wiele tego typu filmów 
wydaje się wzmacniać poczucie zagubienia, prowokuje lęk, zaciera granice 
między dobrem a z³em, normą a patologią, a nawet stanowi ezoteryczną in-
doktrynację35.

Efektem pogoni za atrakcyjnością i dopasowaniem się do oczekiwañ kon-
sumenckich (które z kolei bywają pośrednio kreowane przez same media) jest 
obecność programów utrzymanych w aurze nadzwyczajności. Przyk³adem 
mogą być kana³y Discovery, gdzie zaczęto wykorzystywać falę fascynacji han-
dlową ofertą komercyjnej wersji New Age – ufologią, nawiedzeniami, demo-
nologią, światem duchów czy okultyzmem. Dla mniej wybrednych pozostają 
cykle programowe w rodzaju Nie do wiary, Z Archiwum X, gdzie wykorzystywa-
ne są strategie uwodzenia w³aściwe horrorom i teoria spisku. Wskutek prze-
mieszania gatunków i konwencji, trudności odróżnienia obrazu z kamery od 
grafiki wykreowanej przez komputer, media elektroniczne wprowadzają nowy 
rodzaj irracjonalizmu, w którym trudno odróżnić prawdę od fikcji36. 

Inną formą obecności treści ezoterycznych w telewizji są popularne na 
Zachodzie programy z udzia³em wróżek, magów i astrologów i reklamowa-
nie tego typu us³ug37.

Nośnikiem ezoteryzmu i okultyzmu jest też wspó³czesna muzyka m³o-
dzieżowa, zw³aszcza niektóre nurty rocka (death metal i black metal). Treści ezo-
teryczne obecne są również na ³amach prasy, poczynając od horoskopów 
publikowanych w większości gazet, poprzez niektóre artyku³y publikowane 
w czasopismach m³odzieżowych, aż po osobne tytu³y prasowe poświęcone 
zjawiskom paranormalnym, astrologii, wróżbiarstwu, magii (w Polsce: „Gno-
sis”, „Wróżka”, „Czwarty Wymiar”, „UFO”, „Gwiazdy mówią”, „Nie z tej 
Ziemi”, „Nieznany Świat”). Propagowanie treści tego rodzaju dokonuje się 
też przez książki, komiksy, gry komputerowe i Internet.

35 Por. C. Climati, Młodzi i ezoteryzm, s. 135. A. Kowalczewska, Ezoteryka…, s. 102-112; autorka analizuje od 
strony socjologicznej i kulturowej elementy pozaracjonalności i mitów, podając przyk³ady konkret-
nych filmów. 

36 Por. tamże, s. 116-120. Od strony pedagogicznej, akcentując niebezpieczeñstwo okultyzmu i satanizmu 
w stosunku do m³odzieży, traktuje sprawę ezoteryzmu w mediach C. Climati, Młodzi i ezoteryzm, s. 133-
155.

37 Szerzej to zjawisko omawia C. Climati; tamże, s. 124-129.
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• inne przejawy 
W powiązaniu z ezoteryzmem i zainteresowaniem tradycjami neopogañ-

skimi można widzieć również elementy wspó³czesnej mody: ubrania, tatuaże, 
piercing, amulety, ozdoby. Zainteresowanie omawianymi treściami uwidacz-
nia się również w postaci oferowania różnych poradników, kursów. 

Analizując elementy ezoteryczne we wspó³czesnej kulturze, zw³aszcza 
w jej wydaniu masowym – tzw. popkulturze, dostrzegamy, że na pierwszy 
plan wybija się ich silny związek z ideologią liberalizmu, postmodernizmu 
i z przemys³em rozrywkowym. Propagowana moda na ezoteryzm przynosi 
duże pieniądze ludziom, którzy mniej lub bardziej świadomie wykorzystu-
ją odwieczne ludzkie tęsknoty za transcendencją, podsycane przez poczucie 
alienacji i rozczarowania wspó³czesną cywilizacją industrialną38. Powoduje 
to, z jednej strony, bagatelizowanie treści ezoterycznych czy okultystycznych 
przemycanych w ten sposób do świadomości ludzi, zw³aszcza m³odzieży, 
z drugiej jednak strony, owe treści stają się często pomostem do g³ębszego za-
angażowania się, zw³aszcza jednostek s³abszych, przeżywających problemy 
życiowe, w praktyki ezoteryczne, wpędzają je w pu³apkę sekt czy nihilizmu 
i anarchii (satanizm) oraz zniewolenia przez ezoteryzm39. „Z³e owoce” za-
angażowania się w ezoteryzm to utrata wiary w Boga i życie w świecie u³udy, 
a w skrajnych wypadkach wejście na drogi przestępczości lub zbrodni, pro-
wadzących do życiowych tragedii (wystarczy wspomnieć choćby samobój-
stwa i rytualne mordy powiązane z satanizmem).

4. EzotEryzm a chrzEścijaństwo

Potrzebę sformu³owania jasnych kryteriów dyktuje nie tylko nasycenie 
wspó³czesnego środowiska kulturowego treściami ezoterycznymi, lecz rów-
nież fakt, iż nowe formy psychologicznej afirmacji jednostki sta³y się bardzo 
popularne wśród katolików, przenikając nawet do domów rekolekcyjnych, 
seminariów i zakonnych domów formacji40. Należy więc wskazać g³ówne 
punkty, w których widać zdecydowane różnice między wyznawaniem poglą-
dów ezoterycznych a wiarą chrześcijañską.

1. Przede wszystkim my wierzymy w Boga Stwórcę. Boga, który stwarza 
w sposób wolny, z mi³ości, i który stwarza cz³owieka wolnego. Bóg nie jest 

38 Na przyk³ad czasopisma ezoteryczne w Niemczech osiągnę³y nak³ad 2,9 mln egzemplarzy; ezoteryka 
stanowi³a tam w 1995 r. oko³o 10% obrotu na rynku księgarskim. Por. T. Körbel, Esoterik als Religioner-
satz?, s. 356.

39 Climati, zwracając uwagę na rosnące zainteresowanie w³oskiej m³odzieży satanizmem, odróżnia „bo-
jowników szatana” (ludzi świadomie propagujących ezoteryzm i okultyzm) od „najemników” (wy-
korzystujących ezoteryzm do celów handlowych). Por. tenże, Młodzi i ezoteryzm, s. 9.

40 Por. Jesus Christ..., 1.4.
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tożsamy ze światem (panteizm) ani też świat nie wy³oni³ się z Boga przez 
emanację. Dla chrześcijanina równie fa³szywe jest twierdzenie, że Bóg jest 
tożsamy z cz³owiekiem. To prawda, że mieszka w cz³owieku, ale zarazem jest 
jego Stwórcą, Panem i Zbawicielem. Z mi³ości nawiąza³ z nim dialog. Ta od-
rębność chroni osobową godność i wolność cz³owieka. 

2. Z takim Bogiem nawiązujemy dialog przez modlitwę. Modlitwa nie 
jest odkryciem g³ębszego „ja”, ale oznacza spotkanie dwóch osób: jest do-
browolnym aktem uwielbienia, dziękczynienia, prośby. Jest dostosowaniem 
się do woli Ojca. 

3. Potrzebujemy odkupienia przez Chrystusa, ponieważ jesteśmy grzeszni. 
W wizji chrześcijañskiej cz³owiek jest zasadniczo dobry, ale zraniony przez 
grzech pierworodny. Ani żadna technika wyzwalająca, ani wysi³ek koncentra-
cji, ani syntonia milionów umys³ów nie może zbawić cz³owieka. Naszym jedy-
nym zbawieniem jest Chrystus, Wcielony Syn Boży, który wkroczy³ w dzieje, 
aby nas zbawić. Fa³szywe jest również negowanie rzeczywistości grzechu i za-
stępowanie go mówieniem o b³ędzie (niedoskona³ej wiedzy). 

4. Cierpienie i śmierć mają sens. Wyznawcy ruchów ezoterycznych nie ak-
ceptują cierpienia i śmierci. Źród³em odkupienia są dla nich techniki rozsze-
rzania świadomości i odrodzenia, podróże do bram śmierci, a także wszelkie 
metody, które pozwalają się odprężyć, aby pomnożyć żywotne energie. Na-
tomiast dla chrześcijan cierpienie przeżywane w jedności z ukrzyżowanym 
Jezusem, który na krzyżu objawi³ swą mi³ość do ludzi, staje się źród³em zba-
wienia. Także śmierć jest wydarzeniem jedynym w życiu cz³owieka: nie jest 
przejściem do nowego wcielenia, po którym nastąpią inne, ale nieuniknio-
nym etapem na drodze do ¿ycia wiecznego. 

5. Ezoterycy przejmują przeważnie gotowe energetyczne (a często także kar-
miczne) wyobrażenia choroby i zdrowia, które związane są ze wschodnimi, 
szamañskimi lub innymi tradycjami, a które mają oferować rzekomo wyż-
sze poznanie. My przyjmujemy konieczność i samodzielność nowoczesnej 
biologii, medycyny i psychologii, jakkolwiek wystrzegając się w nich natu-
ralizmu i pomniejszania ludzkiej godności. Krótko mówiąc, wiara i wiedza 
empiryczna muszą wspó³pracować.

Dla pe³ni obrazu należy uwzględnić fakt, iż ezoteryzm dziewiętnasto-
wieczny, jak i niektóre jego dzisiejsze egzemplifikacje można uznać za zupe³-
nie zsekularyzowane. Wydaje się, iż nie jest to zaskakujące – można to uznać 
za ostatni etap konsekwentnie rozwijanego ezoteryzmu i okultyzmu, w któ-
rym miejsce osobowego Boga zajmuje „ubóstwiony” cz³owiek.
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Na temat poszczególnych praktyk związanych z ezoteryzmem i okulty-
zmem znajdujemy jasną wypowiedź w Katechizmie Kościo³a Katolickiego, 
iż stoją one w sprzeczności z postawą wiary w Boga i cnotą religijności41.

Podsumowując analizę zjawiska ezoteryzmu we wspó³czesnej kulturze 
i duchowości, dobrze będzie wypunktować niektóre wnioski nasuwające się 
w związku z tym zjawiskiem. Faktem jest, iż tendencje ezoteryczne czy gno-
styckie niemal od początku towarzyszą chrześcijañstwu – dlatego w dzisiej-
szej dyskusji o nowych ruchach religijnych wielu wskazuje, iż owa „nowość” 
polega często na nowym sposobie propagowania starych treści. Jednakże jest 
również faktem, że żywa dynamika rozwoju tego typu duchowości i rosnące 
zapotrzebowanie na ezoteryzm wskazują na jakąś g³ębszą rzeczywistość i mo-
gą być odczytane jako swoisty znak czasu dla Kościo³a. Dlatego autorzy doku-
mentu watykañskiego na temat New Age nie wahają się mówić o pozytywnym 
wyzwaniu, jakie owe tendencje stawiają przed Kościo³em. Sukces New Age 
(czy mówiąc szerzej: zainteresowanie ezoteryzmem) pozwala wysnuć tezę, iż 
w odczuciu wielu ludzi Kośció³ przesta³ im dawać to, czego rzeczywiście po-
trzebują. W poszukiwaniach, które często wiodą ich ku ezoteryzmowi i New 
Age, tkwi prawdziwa tęsknota za g³ębszą duchowością, czymś, co „dotknie ich 
serc”. Są one ponadto sposobem, w jaki ludzie próbują nadać sens poczuciu 
zagubienia i alienacji w dzisiejszym świecie. Krytyka materializmu w codzien-
nym życiu, filozofii, medycynie i psychiatrii; krytyka redukcjonizmu, który 
nie przyjmuje do wiadomości istnienia świadomości religijnej i doświadcze-
nia nadnaturalnego; krytyka kultury przemys³owej i niepohamowanego in-
dywidualizmu, który uczy egoizmu i nie poświęca uwagi innym ludziom, 
przysz³ości, środowisku – to pozytywne aspekty ideologii New Age42. 

Jeśli Kośció³ nie chce pozostać g³uchym na te tęsknoty wspó³czesnych lu-
dzi, jego cz³onkowie mają do zrobienia dwie rzeczy. Po pierwsze – zakorzeniać 
się coraz mocniej w fundamentach swojej wiary. Po drugie – potrzeba, by na-

41 Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasno-
widztwa, pos³ugiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wresz-
cie nad ludźmi, a jednocześnie pragnienia zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze 
czcią i szacunkiem – po³ączonym z mi³ującą bojaźnią – które należą się jedynie Bogu (KKK, 2116).

 Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych si³, by pos³ugi-
wać się nimi i osiągać nadnaturalną w³adzę nad bliźnim – nawet w celu zapewnienia mu zdrowia – są 
w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy to-
warzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu cz³owiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów. 
Jest również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub 
magiczne. Dlatego Kośció³ upomina wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się do tak zwanych 
tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania z³ych mocy, ani wykorzystywania 
³atwowierności drugiego cz³owieka (KKK, 2117).

42 Por. Jesus Christ..., 1.5. Przeracjonalizowana cywilizacja techniczna i dezorganizacja kultury (w zakresie 
życia rodzinnego, wychowania, kultury emocjonalnej, stosunków pracy, obecności idea³ów, komuni-
kacji interpersonalnej) są uznawane przez wielu autorów za g³ówne przyczyny rozwoju dzisiejszych 
sekt i ruchów parareligijnych. Por. Z. Paw³owicz, Kościół i sekty w Polsce..., s. 276.
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uczyli się rozumieć owo często bezg³ośne wo³anie w sercach ludzi, które po-
prowadzi ich gdzie indziej, jeśli nie zostanie przez Kośció³ zaspokojone43. 

Zapewne najtrudniejsze wyzwanie, jakie w związku z ezoteryzmem staje 
przed Kościo³em w dzisiejszym „spo³eczeñstwie przeżyć i wrażeñ”, jawi się 
nie tyle na p³aszczyźnie teoretycznych wyjaśnieñ filozoficzno-teologicznych 
zagadnieñ (choć i to jest konieczne), ile raczej w postaci rozpowszechnionego 
„g³odu doświadczenia”. Stosowną odpowiedzią będą więc pog³ębione formy 
chrześcijañskiej modlitwy indywidualnej i wspólnotowej, jak i odpowiednie 
formy zaangażowania spo³ecznego44.

Krytyczne spojrzenie na zjawisko ezoteryzmu w dzisiejszej kulturze i sze-
roko pojętej duchowości pozwala więc na rozpoznanie rozmiarów i ocenę 
owego zjawiska z punktu widzenia teologii. Jednakże ważnym elementem 
tej oceny jest nie tylko wytknięcie b³ędów i wyartyku³owanie obaw, lecz roz-
poznanie g³ębokich odwiecznych tęsknot cz³owieka, katalizowanych przez 
wspó³czesną kulturę. Traktując owo zjawisko w kategoriach wyzwania, jako 
chrześcijanie jesteśmy wezwani, byśmy byli gotowi „uzasadnić nadzieję, któ-
ra jest w nas” (por. 1 P 3,15), i umieli wskazać dzisiejszemu światu Chrystusa 
– jedynego Dawcę wody życia.

43 Por. Jesus Christ..., 2.3.2. Na zasadzie analogii można przytoczyć również pozytywne wnioski wysnuwa-
ne z wyzwania, jakie sekty stawiają chrześcijañskiej teologii; często stanowią one impuls do nieustan-
nego odnawiania obrazu Boga oraz sposobu wyk³adania prawd wiary, by nie sta³y się one skostnia³ym 
schematem. Por. B. Ferdek, Sekty i nowe ruchy religijne jako problem teologiczny, Wroc³aw 1997, s. 275-276.

44 Taką tezę stawia B. Grom, Faszination Esoterik, s. 273.
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