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Jubileusz 100-lecia Wy¿szego Seminarium Duchownego Zgromadze-
nia Najświêtszego Odkupiciela w Polsce wzywa nas, byśmy z odnowion¹ 
wdziêczności¹ wspominali ca³¹ bogat¹ przesz³ośæ Warszawskiej Prowincji 
Redemptorystów. Nie jest mo¿liwym, aby zmierzyæ dzia³anie Bo¿ej ³aski, 
która w przeci¹gu tego d³ugiego okresu formowa³a sumienia prawdziwie 
ogromnej rzeszy niezmordowanych piewców obfi tego odkupienia. Dog³êbne 
spojrzenie na bogat¹ historiê WSD Redemptorystów pozwala nam jednak 
prawdziwie dotkn¹æ mi³osiernej obecności Boga w ca³ej tej historii. Jubile-
usz ten wzywa nas wszak¿e nie tylko do wspominania minionej historii, ale 
równie¿ zaprasza do tego, abyśmy z nie mniejszym entuzjazmem anga¿owali 
siê w wyzwania naszej teraźniejszości i ufnie, z odnowion¹ odwag¹, otworzyli 
siê na nadchodz¹c¹ przysz³ośæ, staj¹c siê jej rzeczywistymi protagonistami. 

Redemptoryści, ubogaceni darami Ducha Świêtego, w ró¿noraki sposób 
g³osz¹ na ca³ym świecie Dobr¹ Nowinê o integralnym zbawieniu cz³owieka. 
Za wzorem swego Za³o¿yciela, św. Alfonsa Liguori, pragn¹ twórczo i konkret-
nie świadczyæ o odkupieniu, nie tylko poprzez s³owo przepowiadane, ale 
i s³owem pisanym, a przez to byæ s³ugami docierania zbawczej prawdy do 
ka¿dego ludzkiego g³odu sensu i pragnienia zbawienia. Naszym wspólnym 
powo³aniem jest byæ odpowiedzialnym za skuteczne przybli¿enie opusz-
czonym braciom Bo¿ej prawdy, która jest zbawcz¹ moc¹ dla ka¿dego, kto 
jej szczerze szuka. Innymi s³owy, mamy z pokor¹ i mi³ości¹ podprowadzaæ 
cz³owieka, w jego niepowtarzalnej indywidualności i w jego wspólnotowym 
wymiarze, do Chrystusa, ¿ywego S³owa i świadka Bo¿ej Prawdy o zbawieniu.

W tym duchu z niek³aman¹ radości¹ witam pierwszy numer naukowego 
pisma Warszawskiej Prowincji Seminarium Duchownego Redemptorystów, 
ukazuj¹cy siê pod nazw¹ „Studia Redemptorystowskie”. Pomys³ ten tym 
bardziej zas³uguje na uznanie, ¿e zosta³ zaproponowany i podjêty do realizacji 

S³owo wstêpne prze³o¿onego
Prowincji Warszawskiej Redemptorystów
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przez Komisjê Przygotowawcz¹ obchodów jubileuszowego roku 100-lecia 
istnienia WSD naszej Prowincji, staj¹c siê tym samym nieocenionym kamie-
niem milowym „miêdzy dawnymi i nowymi laty” .

Ufam, ¿e dzie³o to stanie siê nie tylko dla redemptorystów p³aszczyzn¹ 
wspólnego spotykania siê w szczerości i dzielenia siê owocami autentyczne-
go poszukiwania prawdy ze świadomości¹, ¿e „ka¿da odkryta prawda jest 
zawsze tylko etapem drogi ku owej pe³nej prawdzie, która zostanie ukazana 
w ostatecznym objawieniu Bo¿ym” (Jan Pawe³ II, Fides et Ratio, nr 2).

Niech Matka Odkupiciela, przyzywana czêsto przez naszego Za³o¿yciela 
jako Stolica M¹drości, prowadzi po bezpiecznych drogach tych, którzy 
umi³owali m¹drośæ, i pomo¿e dotrzeæ do celu ka¿dej prawdziwej wiedzy, ja-
kim jest ostatecznie prawda o Bogu wcielonym dla zbawienia rodziny ludzkiej.

Dziêkujê z ca³ego serca za wiarê w to dzie³o i za wszelki w³o¿ony trud 
zespo³owi redakcyjnemu „Studiów” i wszystkim obecnym i przysz³ym auto-
rom. Gratuluj¹c wydania pierwszego tomu, zachêcam wszystkich, a zw³aszcza 
profesorów i studentów WSD Redemptorystów oraz wszystkich przyjació³ 
rodziny redemptorystowskiej, do niestrudzonego wspó³tworzenia nastêpnych 
numerów, kronik tej chlubnej tradycji, której świadkami byliśmy i która na 
naszych oczach bêdzie siê tworzyæ. 

Niech Chrystus Pan wspomaga ka¿de dobre dzie³o podejmowane dla 
przybli¿ania ludziom Jego obfi tego odkupienia.

        
       O. Zdzis³aw Klafka CSsR
        Prowincja³

Rzym, 7.10.2003,
w setn¹ rocznicê za³o¿enia
WSD Redemptorystów
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Setna rocznica powstania Wy¿szego Seminarium Duchownego Redemp-
torystów to nie tylko refl eksja nad minion¹ histori¹. To równie¿ czas, który 
zobowi¹zuje do nowych zadañ, podjêtych z myśl¹ o nadci¹gaj¹cej przysz³ości. 
Wobec tego kontekstu dziejów staj¹ Redemptoryści, świadomi, i¿ powo³anie 
realizuje siê tak w duchowym, jak i intelektualnym wymiarze.

Obok licznych inicjatyw zwi¹zanych z obchodami Roku Jubileuszowego, 
pojawia siê równie¿ i ta pozycja ksi¹¿kowa, któr¹ przekazujemy w³aśnie do r¹k 
Czytelnika. Oddaje ona zaledwie fragment ¿ycia Redemptorystów. Jednak jest 
to fragment istotny, odzwierciedlaj¹cy refl eksjê nad problemami z ró¿nych 
dziedzin ¿ycia intelektualnego. Zatem z najwiêksz¹ radości¹ przekazujemy 
do r¹k naszych Czytelników pierwszy numer rocznika „Studia redemptory-
stowskie”. Chcemy w poszczególnych numerach prezentowaæ prace naukowe 
zarówno samych Redemptorystów, jak i ludzi, którzy s¹ z nami w jakikol-
wiek sposób zwi¹zani. Ka¿dy numer zawiera³ bêdzie trzy dzia³y: historyczny, 
fi lozofi czny oraz teologiczny. W ka¿dym z nich podejmowane bêd¹ próby 
ró¿nych refl eksji, raz zachêcaj¹c do zastanowienia, innym razem podejmuj¹c 
polemikê czy zwyczajn¹ dyskusjê.

W niniejszym numerze, w czêści historycznej ukazuj¹ siê 3 artyku³y naszych 
wspó³braci: sylwetka biografi czna O. Kazimierza Ho³dy, by³ego prowincja³a 
Zgromadzenia, a tak¿e rys historyczny o ¿yciu polskich Redemptorystów 
w okresie przedwojennym oraz w czasie okupacji hitlerowskiej. Czêśæ fi lo-
zofi czna, to artyku³y, które s¹ referatami wyg³oszonymi podczas sympozjum 
fi lozofi cznego „Filozofowie greccy o Bogu i drogach dojścia do Niego”. Sym-
pozjum to odby³o siê w naszym Studium Filozofi i w Krakowie 15 marca 
2003. Wreszcie, najobszerniejsza czêśæ teologiczna, to refl eksje wspó³braci 
z zakresu teologii duchowości, teologii pastoralnej i teologii dogmatycznej.

Oddaj¹c pierwszy numer rocznika zapraszamy wszystkich do lektury, 
a nade wszystko do wspó³pracy. Niechaj pismo to stanie siê jeszcze jedn¹ 
okazj¹ do odkrywania dziedzictwa zakonnej przesz³ości oraz miejscem 
poszukiwañ realizacji redemptorystowskiego charyzmatu. Jesteśmy to winni 
zarówno Zgromadzeniu, jak i Kościo³owi, tak wobec minionej historii, jak 
i czasów, które nadchodz¹.

Od Redakcji
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historia
czêœæ pierwsza
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WSTÊP

Wraz z odejściem o. Kazimierza Ho³dy z urzêdu prowincja³a koñczy siê 
niepowtarzalna epoka Polskiej Prowincji Redemptorystów, trwaj¹ca ponad 
50 lat. By³ to okres kszta³towany na pierwotnych tradycjach Zgromadzenia 
Najświêtszego Odkupiciela, wzbogaconych o tradycje Prowincji Wiedeñskiej 
i Praskiej. Zawiera³ w sobie bogactwo duchowe, a tak¿e interpretacjê cha-
ryzmatu wypracowan¹ przez Polsk¹ Prowincjê, jej zdolnych prze³o¿onych 
i misjonarzy, którzy z podziwu godn¹ gorliwości¹ i ¿arliwości¹ budowali jej 
duchowy profi l, wewnêtrzn¹ jakośæ i dynamiczny apostolat.

Prowincja Polska przyjê³a i pomna¿a³a wszystkie dzie³a Zgromadzenia od 
czasów jego zatwierdzenia w 1749 r. przez papie¿a Benedykta XIV i kapitu³y 
generalnej z 1764 r. Kapitu³a ta na 200 lat usystematyzowa³a ¿ycie wspólnot, jak 
równie¿ ich misyjny apostolat. Jej prawo zdynamizowa³o jeszcze bardziej ¿ycie 
redemptorystów i wyzwoli³o apostolski zapa³, który pozwoli³ Zgromadzeniu 
zaistnieæ na wszystkich kontynentach. Regu³a i konstytucje z 1764 r. prowadzi³y 
ku jasno określonemu celowi, którym by³o i jest g³oszenie misji i rekolekcji, ku 
ściśle zdefi niowanej strukturze wspólnoty zakonnej oraz ku wymagaj¹cemu 
¿yciu religijnemu. We wspólnocie i w ¿yciu indywidualnym redemptorysty 
zachowanie ślubów zakonnych gwarantowa³o realizacjê powo³ania, rozwoju, 
a zarazem weryfi kowa³o ¿ycie zakonników.

W ci¹gu dwu wieków istnienia Zgromadzenia dokonywano nielicznych, 
lecz wa¿nych zmian, takich np. jak podzia³ Zgromadzenia na prowincje czy 
zmiana siedziby generalatu. Natomiast konstytucje pozosta³y nietkniête przez 
kolejne kapitu³y generalne.

Pierwsi polscy redemptoryści swoj¹ formacjê pobierali w Prowincji 
Wiedeñskiej. Stamt¹d zaczerpnêli tradycje odwo³uj¹ce siê do św. Klemensa 

O. KAZIMIERZ HO³DA – REDEMPTORYSTA
1907-1987

O. BOLES³AW S³OTA CSSR
KRAKÓW

Studia redemptorystowskie
1/2003   •   s. 11-41
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 1  AWPR, K. Ho³da, Korespondencja z ks. prymasem kard. S. Wyszyñskim.
 2  Por. P. Reina, Kośció³ katolicki a pañstwo w świetle dokumentów 1945-1989, t. 1 (lata 1945-1959), s. 337-339.

Hofbauera, który przeszczepi³ zgromadzenie poza Alpami. Kiedy polskie 
klasztory pod zaborem austriackim sta³y siê wiceprowincj¹ zale¿n¹ od Pro-
wincji Praskiej, kontynuowano tê sam¹ formacjê. Bogactwo tych wp³ywów 
p³odnie owocowa³o w historii Polskiej Prowincji.

Gdy w 1953 roku zmar³ m³ody i niezwykle zas³u¿ony prowincja³ Ludwik 
Fr¹ś, o. genera³ Leonard Buys mianowa³ ojca Kazimierza Ho³dê jego nastêpc¹. 
Nowy prze³o¿ony mia³ wtedy 46 lat.

NOMINACJA I PRZYJÊCIE URZÊDU PROWINCJAŁA
 
Ojciec Ho³da otrzyma³ nominacjê na urz¹d prowincja³a w Toruniu. Tam 

bowiem pe³ni³ urz¹d rektora klasztoru.
Genera³ zgromadzenia podpisa³ dekret 14.IV.1953 r. Do objêcia tej funkcji 

nale¿a³o go publicznie odczytaæ wobec rady konsultorów i zgromadzonej 
wspólnoty. Jednak niezwykle ścis³a kontrola wszystkich urzêdów kościelnych 
dokonywana przez w³adze komunistyczne nakazywa³a roztropne i ostro¿ne 
dzia³ania. Gdy wiêc o. Ho³da otrzyma³ dekret genera³a, natychmiast uda³ siê 
do ks. prymasa S. Wyszyñskiego by z nim uzgodniæ wszystko, co mia³o później 
nast¹piæ. Ks. prymas poleci³ mu z³o¿yæ w archiwum dekret nominacyjny 
z Rzymu i 30 kwietnia 1953 r., na mocy uprawnieñ od Stolicy Apostolskiej, 
wyda³ mu w³asny o nastêpuj¹cej treści: Na mocy szczególnych uprawnieñ, nadanych 
Nam przez Stolicê Apostolsk¹, niniejszym powierzamy o. Kazimierzowi Ho³dzie CSsR 
pe³nienie obowi¹zków prowincja³a OO. Redemptorystów w Polsce1 .

Dlaczego tak siê sta³o? Otó¿ rok wcześniej s³u¿by bezpieczeñstwa 
ingerowa³y w nominacje prowincja³a OO. bernardynów, a nawet jego rady. 
Stwierdzono, ¿e w³adze nie zgadzaj¹ siê na wybrany zarz¹d zakonu bernardy-
nów, gdy¿ nie zosta³ on przez nie zatwierdzony. Ks. prymas S. Wyszyñski ostro 
zaprotestowa³ wobec takiego dzia³ania s³u¿b politycznych i w³adz¹ otrzyman¹ 
od Stolicy Apostolskiej zatwierdzi³ wspomniany zarz¹d. Równocześnie pi-
smem z 8.III.1953 r. wypomnia³ w³adzom pañstwowym ich nadu¿ycia2 . Po 
tym stanowczym proteście ks. prymasa sprawa bernardynów jeszcze siê nie 
zakoñczy³a. W³adzy chodzi³o o stworzenie precedensu przez w³asne nomi-
nacje lub odrzucanie niewygodnych jej osób na urzêdy kościelne.

1 maja 1953 r. nocnym poci¹giem o. Ho³da przyjecha³ do Krakowa 
i o godz. 11, w kaplicy klasztornej, wobec zebranej wspólnoty odczyta³ dekret 
ks. prymasa S. Wyszyñskiego, mianuj¹cy go prze³o¿onym Polskiej Prowincji 
Redemptorystów.
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Od tego dnia rozpocz¹³ niezwykle pracowity okres ¿ycia, w którym niewie-
le by³o chwil spokojnych czy przeznaczonych na spoczynek. Jasno opowiada 
o tym kalendarium kolejnych miesiêcy i lat.

Nastêpnego dnia po nominacji uczestniczy³ w Tuchowie w świêceniach 
diakonatu, nastêpnie w procesji relikwii św. Stanis³awa na Ska³kê. Gości³ we 
wszystkich domach Prowincji, wyg³aszaj¹c programowe konferencje. Wreszcie 
we Wroc³awiu odprawi³ swoje rekolekcje z racji nominacji na prowincja³a 
i w krakowskiej siedzibie Prowincji rozpocz¹³ urzêdowanie.

Trzeba zaznaczyæ, ¿e na urz¹d prowincja³a zosta³ powo³any cz³owiek nie-
zwykle dynamiczny. Jego pasj¹ by³o ¿ycie wewnêtrzne oraz praca. Jego atutami 
by³y: wybitna inteligencja, znajomośæ nowych warunków aposto³owania 
w Polsce oraz ogromne doświadczenie. Bogaty wewnêtrznie, myśl¹cy g³êboko 
teologicznie, by³ tak¿e pasjonatem instytucjonalizmu zakonnych zasad i za-
chowania regu³y. Pe³en kultury i szacunku w relacjach z biskupami, którzy 
znali go od dawna i zapraszali z rekolekcjami do kleryków i kap³anów. Pe³en 
szacunku dla kap³anów i sióstr zakonnych. Ścis³y w myśleniu i przekazie 
kerygmatycznym. Wykszta³cony, dyplomowany matematyk.

W pierwszym liście ogólnym skierowanym do wszystkich cz³onków Pro-
wincji z³o¿y³ ho³d swojemu poprzednikowi: Ceniliśmy go wszyscy i kochali. Mieliśmy 
do niego pe³ne zaufanie i patrzyliśmy na niego jak na ojca, przyjaciela, wodza. By³ dla nas 
uosobieniem dobroci, sprawiedliwości i gorliwości zakonnej3 . Wobec siebie i wspó³braci 
z wielk¹ pokor¹ wyzna³, ¿e nie mo¿e siê równaæ ze swoim poprzednikiem. 
Os¹dzi³ siê zbyt surowo, nazywaj¹c siê kruchym narzêdziem i ma³ym cz³owiekiem4 .

Z wielkim szacunkiem wypowiada³ siê o wspó³braciach. By³ świadom, 
¿e nie od niego zaczynaj¹ siê nowe dzieje i nowa epoka. On chcia³ jedynie 
kontynuowaæ zastany dynamizm woli i pracy. Mówi³: Obejmujê prowincjê w spad-
ku po wielkich prowincja³ach. Szli oni krokami olbrzymów i dot¹d s³ychaæ st¹panie tych 
kroków. Doprowadzili prowincjê do stanu niezwyk³ego. Obejmujê prowincjê w stanie niemal 
doskona³ym, jak o tym jestem przekonany. Sk³adaj¹ siê na to dwa czynniki. Liczebny 
rozwój i bogate zasoby duchowe.

Pan dziwnie nam pob³ogos³awi³ i pozwoli³ wzrastaæ. „Sicut arena in littore maris”5 . To 
pewnie krew mêczenników z Warszawy, Zamościa, Auschwitz i Dachau sta³a siê posiewem 
licznych i wielkich powo³añ. Patrzymy na to jak na niezwyk³¹, a widoczn¹ ³askê Bo¿¹. 
Nigdy w dziejach prowincji nasze domy wychowawcze nie by³y tak nape³nione gorliw¹ 
m³odzie¿¹ zakonn¹ jak w³aśnie dziś.

Ale i duch w nas mocny i zdrowy. Śmiem nawet zapytaæ czy nie najmocniejszy. To, co 
uderza i co pragnê podkreśliæ z naciskiem jako znamienne cechy wspó³czesnego redemptorysty, to 

 3  K. Ho³da, List do prowincji, NW 1(1953), s. 1.
 4  Ibidem, s. 1.
 5  Jak piasek na brzegu morza.
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wiernośæ dla powo³ania zakonnego, prawdziwa apostolska gorliwośæ i poszanowanie regu³y6 .
Zdawa³ sobie sprawê, ¿e kreślenie programu dla Prowincji w pierwszym 

okólniku jest jeszcze za wczesne. Raczej chcia³ siê zwierzyæ z tego, co wype³nia³o 
jego umys³, a tak¿e niepokoi³o. Stwierdzi³, ¿e wspólnym zadaniem Prowincji 
bêdzie uporz¹dkowanie kilku spraw: Przede wszystkim wszyscy musz¹ siê staraæ 
o wiernośæ regule i jej duchowi. Ceniæ zakonne śluby i oderwanie od siebie i rodziny. Chce-
my zmaterializowanemu światu pokazaæ ¿ycie ubogie, proste i ewangeliczne. Nastêpnym 
zadaniem bêdzie rozwój ¿ycia modlitwy. To takie charakterystyczne dla redemptorysty. 
Nabo¿eñstwa do Przenajświêtszego Sakramentu, Mêki Pañskiej i Matki Bo¿ej. Jestem 
szczêśliwy, ¿e wkraczam w okres, w którym tak wspaniale i wprost cudownie rozwija siê 
nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy (...).

Nale¿y utrzymaæ wielkie umi³owanie swojego powo³ania, które po ³asce stworzenia 
i odkupienia jest najwiêksz¹ ³ask¹, jak¹ otrzymaliśmy7 .

Poruszy³ tak¿e wa¿ny wymiar redemptorystowskiego charyzmatu, jakim 
by³o od czasów Za³o¿yciela oddanie siê s³u¿bie i wezwaniu Kościo³a. List, 
podpisany w Krakowie, opieczêtowa³ dat¹ 1.V.1953 r.

Oczywiście ¿ycie dyktowa³o swoje wyzwania, które by³y na nowo interpre-
towane, a prowincja³ musia³ coraz bardziej schodziæ z wysokości idea³ów ku 
jego konkretom. W nastêpnym liście, skierowanym do Prowincji w zwi¹zku 
z nominacjami prze³o¿onych we wszystkich klasztorach, mia³ mo¿liwośæ 
pisania o pos³uszeñstwie: W naszym systemie ascezy, który k³adzie zasadniczy nacisk na 
Naśladowanie Chrystusa zagadnienie pos³uszeñstwa otrzymuje nowe świat³o i motywacjê. 
Jezus by³ świadomie i dog³êbnie pos³uszny „Erat subditus eis”, „Factus est obediens”. I tak 
w pos³uszeñstwie redemptorysta spotyka siê ze swoim Boskim Mistrzem i wzorem. We 
wszystkim tak jak On. Obediens, subditus. Nie traci ani przez chwilê tego wzoru sprzed 
oczu. Nie traci pokoju, nie popada w zamieszanie, gdy mu czasem to pos³uszeñstwo wydaje 
siê trudne i niezrozumia³e. Rozumie je w samym źródle, w Bogu, w Jego dzia³aniu8 .

Przez 12 lat swojego prowincjalatu wyda³ wiele listów okólnych do prowin-
cji, a tak¿e wyg³osi³ ogromn¹ ilośæ rekolekcji i konferencji z okazji rozmaitych 
uroczystości. Wszêdzie jego trosk¹ by³o Zgromadzenie Redemptorystów, ich 
dzie³o misyjne, a przede wszystkim ¿ycie duchowe ka¿dego z podw³adnych.

Z jego pism i homilii daj¹ siê odczytaæ wszystkie problemy Prowincji 
oraz przemiany zachodz¹ce w świecie wraz z ich teologiczn¹ i ascetyczn¹ 
ocen¹, a tak¿e wielka troska prowincja³a, który czu³ siê odpowiedzialny przed 
Bogiem za powierzonych mu zakonników. Znaleźæ tam mo¿na przestrogi 
i napomnienia, rozporz¹dzenia i dzielenie siê problemami. S¹ wreszcie prośby 
o odnowê ¿ycia apostolskiego i intensywniejsz¹ modlitwê.

 6  Ibidem, s. 2.
 7  Ibidem, s. 3.
 8  K. Ho³da, List do prowincji, NW 2 (1953), s. 3.
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Po roku urzêdowania zwo³a³ tzw. konsultê prowincjaln¹, rodzaj kapitu³y 
prowincjalnej, na której przez tydzieñ omawiano nastêpuj¹ce tematy:

• Braki w obserwie zakonnej i kierunek pracy duchowej w prowincji;
• Specyfi ka i metoda naszych prac apostolskich;
• Stan i niedomagania w pracy naszych kościo³ów;
• Charakterystyka wychowania naszej m³odzie¿y zakonnej;
• Dobra i z³a gospodarka naszymi dobrami materialnymi w klasztorach9 .

WIZYTACJE PROWINCJI

Wizytacja kanoniczna ma dokonaæ przegl¹du ¿ycia wspólnoty we wszyst-
kich jej aspektach. To czas na modlitwê i wspóln¹ refl eksjê, a tak¿e indywidu-
alne rozmowy. Z zasady wizytacja ma zmierzaæ do uaktywnienia dynamizmu 
apostolskiego i duchowego, o¿ywienia wspólnoty oraz poszczególnych jej 
cz³onków. Ojciec Ho³da jako prowincja³ bardzo pilnie wizytowa³ domy, roz-
mawia³, zwraca³ uwagê, krytykowa³ i cieszy³ siê z osi¹gniêæ poszczególnych 
klasztorów i ludzi. Mia³ jednak świadomośæ, ¿e wizytacja to jeszcze nie wszyst-
ko. Mo¿e ona wypaśæ piêknie, a w domu mo¿na zachowywaæ nienagann¹ 
obserwê, ale istota ¿ycia zakonnego ukryta jest we wnêtrzu ka¿dego z zakon-
ników, a nie tylko w ich zewnêtrznym sposobie bycia. Trzeba ¿yæ w zjedno-
czeniu z Bogiem, doskonaliæ siê w cnotach, a na co dzieñ promieniowaæ 
mi³ości¹ bliźniego.

 W okólniku powizytacyjnym z 1957 r. zawar³ realistyczn¹ ocenê tej 
formy swojej dzia³alności: Wprawdzie wizytator nie mo¿e wnikaæ w tajniki ¿ycia 
wewnêtrznego, ale wizytacja nie mo¿e przejśæ ca³kowicie obok tych zagadnieñ. W³aśnie 
w tym widzê pewn¹ s³ab¹ stronê wizytacji, ¿e dotyka ona za bardzo obserwy zewnêtrznej 
i dlatego nie wnika dostatecznie w istotê ¿ycia zakonnego danego domu czy poszczególnych 
cz³onków. Sam jestem upokorzony takim wynikiem wizytacji np. w £omnicy, gdzie u grupy 
kleryków mo¿na by³o stwierdziæ poprawn¹ obserwê zewnêtrzn¹, a wszyscy nied³ugo wyst¹pili 
wzglêdnie zostali usuniêci ze zgromadzenia z braku wspó³pracy z powo³aniem. Dlatego 
apelowa³em przy ostatnich wizytacjach, by Drodzy Wspó³bracia wniknêli bardziej w siebie, 
by „zwizytowali” siebie, swoj¹ modlitwê, cechy prawdziwego redemptorysty, zami³owanie 
w ubóstwie, chêtne nadprzyrodzone pos³uszeñstwo, umi³owanie ¿ycia wspólnego i ujmuj¹c¹ 
prostotê10 .

 Trzeba mocno podkreśliæ, ¿e wizytacje prowincja³a Ho³dy by³y dla 
wspólnot czasem refl eksji, modlitwy, korekty i odnowy. Szansê na owocny 
ich przebieg dawa³a scentralizowana struktura w³adzy, w miarê jednorodna 
aktywnośæ apostolska i duchowy klimat wizytacji.

 9  Por. NW 4(1954), s. 127-139.
 10  K. Ho³da, NW 1(1957), s. 19.
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DODATKOWE ZAJÊCIA

Podobnie jak poprzedni prowincja³, o. Kazimierz prowadzi³ niezwykle 
aktywne ¿ycie apostolskie. Gdy przegl¹da siê zapisy kronik prowincjalnych, 
rodzi siê pytanie, jak jeden cz³owiek móg³ mieæ tyle si³, zdrowia i mocy psy-
chicznych, by tyle pracowaæ i prowadziæ taki w³aśnie tryb ¿ycia. W tym samym 
czasie o. J. Dochniak, jego zastêpca i konsultor, wspomina, ¿e brakowa³o mu 
si³ i ociera³ siê o nerwowe wyczerpanie, podczas gdy prowincja³ ani myśla³ 
modyfi kowaæ swojego programu pracy. 

W liście do pewnej osoby napisa³: Niedawno w ci¹gu dwunastu dni przejecha³em 
poci¹giem kolejno: Kraków, Gliwice, Paczków, Bardo Śl¹skie, Wroc³aw, Ostrów Wielko-
polski, Poznañ, Toruñ, Elbl¹g, Toruñ, Poznañ, Warszawê, O³tarzew, Warszawê, Kraków, 
wszêdzie wstêpuj¹c i za³atwiaj¹c jakieś sprawy zwi¹zane z moimi obowi¹zkami. Czêsto 
nie ma nawet gdzie spocz¹æ, listu napisaæ 11 .

Czy przesadza³? Przyjrzyjmy siê kronice z tego okresu – czerwiec 1957 roku:
20.VI.  Ojciec prowincja³ przebywa w Elbl¹gu. Ks. dziekan zaprosi³ go, by po-

prowadzi³ procesjê Bo¿ego Cia³a w parafi i.
21.VI.  Ojciec prowincja³ w Warszawie.
22.VI.  Ojciec prowincja³ na egzaminach maturalnych w Toruniu.
23.VI.  Widzimy go w Braniewie.
24-25.VI Dwa dni na egzaminach fi lozofi i w Toruniu.
25.VI.  Bierze udzia³ w zjeździe prowincja³ów w Warszawie, dla których wyg³asza 

odczyt. Nastêpnego dnia widzimy go w Krakowie 12 .
Później kronikarz zapisa³ w wielkim skrócie plany apostolskie swojego 

prowincja³a, które np. we wrześniu i październiku 1959 roku wygl¹da³y 
nastêpuj¹co:

8-14.IX Tuchów, Lubaszowa – Rekolekcje dla studentów.
15-16.IX Warszawa – Konsulta prowincjalna.
17-19.IX Braniewo – Wizytacja.
20-26.IX Olsztyn – Wy¿sze Seminarium Duchowne – Rekolekcje.
27-30.IX Warszawa – Wizytacja.
2-4.X Toruñ
5-6.X Elbl¹g – Wizytacja.
7-9.X Gdynia – Wizytacja.
11-17.X Lublin – Wy¿sze Seminarium Duchowne – Rekolekcje.
18-24.X Przemyśl – Wy¿sze Seminarium Duchowne – Rekolekcje.
25.X Kraków itd.13 .

 11 AWPR.
 12  KWPR, t. 3., s. 122.
 13  KWPR, t. 3, s. 131-132.
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I tak wyjazd rozpoczêty we wrześniu koñczy³ siê pobytem w Toruniu, 
opatrzonym dat¹ 29 grudnia.

Posiada³ niespo¿yte si³y, nie odmawia³ ¿adnej pracy, zw³aszcza dla kleryków, 
kap³anów i sióstr zakonnych. Podkreślenia godnym jest fakt, ¿e do wszystkich 
rekolekcji by³ znakomicie przygotowany. Konferencje wcześniej zapisywa³ na 
maszynie. Wiêkszośæ jego rekolekcji, konferencji ascetycznych, zachêt i egzort 
oparta by³a na tekstach św. Paw³a. Mówi³ z wielk¹ pasj¹, a wszystko poparte 
by³o świadectwem ¿ycia misjonarza, świadectwem, którego oczekuj¹ dusze 
spragnione Boga. W tym wyra¿a³ siê jego redemptorystowski duch misyjny. 
Widaæ, ¿e ³omnicki kronikarz jeszcze w parê dni po wizytacji nie och³on¹³, 
gdy notowa³: Wizytacja domu zaczê³a siê 12.I.1961 r. Ojciec prowincja³ zaskoczy³ nas 
zupe³nie. Przyby³ 12.I. rano. Jecha³ z Warszawy noc¹. Wysiad³ z poci¹gu w Piwnicznej. 
W tamtejszym kościele odprawi³ Mszê św. i przez Kicarz zaskoczy³ nas znienacka14 .

Nocne jazdy by³y czymś zwyczajnym w jego podró¿ach. Nigdy siê nie 
spóźnia³ i korzysta³ ze zwyk³ych, dostêpnych wówczas środków przemiesz-
czania siê, wśród których preferowanym by³a konna furmanka.

Oprócz wspomnianych zajêæ wyje¿d¿a³ tak¿e na rekolekcje parafi alne.

ARESZTOWANIE, WIÊZIENIE I ŒLEDZTWO

Kroniki pisz¹ o tym fakcie sk¹po. By³ to czas wielkiego terroru komu-
nistycznego w Polsce. Trzeba by³o mieæ pozwolenia w³adzy ludowej na 
g³oszenie misji, a w³aściwie tak¿e na prowadzenie parafi i, katechizowanie 
czy pe³nienie funkcji kapelana w szpitalu. Pozwolenia te mia³y funkcjê re-
strykcyjn¹. W³adze stara³y siê zyskaæ sobie kap³anów, przekonaæ ich do nowej 
rzeczywistości. I to za ka¿d¹ cenê. By³ to wiêc czas, gdy znowu wiernośæ by³a 
w cenie, a szlachetnośæ budzi³a szacunek. 

Przypomnieæ trzeba, ¿e w tym w³aśnie czasie realizowano plan rozbijania 
duchowieñstwa polskiego i formowano uleg³¹ wobec w³adzy grupê duchow-
nych, tzw. ksiê¿y patriotów15 . Ojciec Ho³da, g³osz¹c rekolekcje dla ksiê¿y, 
bardzo piêtnowa³ tych ksiê¿y, którzy akceptowali narzucon¹ Polsce w³adzê, 
i zawsze jednoznacznie siê na ich temat wypowiada³. Oczywiście w³adze do-
skonale orientowa³y siê w pogl¹dach o. Ho³dy. Gro¿ono mu ró¿nymi konse-
kwencjami, których to gróźb nie traktowa³ powa¿nie. Jednak 29.VII.1955 r., 
gdy wraca³ z rekolekcji dla ksiê¿y w Kielcach i Parady¿u, milicja oczekiwa³a 

 14  KKR£, t. 2, s. 294.
 15  Por. A. Dudek, Stowarzyszenie PAX w systemie politycznym Polski Ludowej w świetle dokumentów; B. Bañkowicz, 

Ruch „ksiê¿y patriotów” 1949-1955, czyli „koñ trojañski” w polskim kościele katolickim, w: B. Bañkowicz, A. 
Dudek, Ze studium nad dziejami Kościo³a i katolicyzmu w PRL, Kraków 1996; A. Dudek, Pañstwo i Kośció³ 
w Polsce 1945-1970, Kraków 1996; A. Grajewski, Kompleks Judasza, Poznañ 1999.
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na niego w okolicach klasztoru w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 56. Zosta³ 
aresztowany rano o godz. 7.00.

Dopiero o godz. 14.30 tego¿ dnia do klasztoru w Krakowie przybyli funk-
cjonariusze UB i odczytali dekret podpisany przez generalnego prokurato-
ra w Warszawie, niejakiego Chodacza, o nakazie aresztowania prowincja³a 
i rewizji w jego pokoju. Gdy odczytywano ojcom dekret, prowincja³ by³ ju¿ 
od kilku godzin aresztowany. Rewizja w pokoju w obecności świadków – 
ojców Hopa i Zdunka – trwa³a do 21.30. Zabrano ok. 39 pozycji, wśród 
nich korespondencjê, kazania, referaty i II tom ksi¹¿ki o. W. Szo³drskiego 
pt. Redemptoryści w Polsce.

Jak to by³o w stylu UB, nikogo nie poinformowano o miejscu przeby-
wania aresztowanego. Jego wikariusz o. J. Dochniak sprawê ojca prowincja³a 
powierzy³ ojcu T. Sitce. Ten swoje poszukiwania rozpocz¹³ od prokuratury 
wojewódzkiej w Krakowie. Tam dowiedzia³ siê, ¿e owa prokuratura nie wyda³a 
¿adnego aktu oskar¿enia. Wobec powy¿szego razem z o. Dochniakiem udali 
siê do Warszawy, by tam szukaæ jakiegoś śladu. Ojciec Sitko dotar³ do prokura-
tury generalnej, gdzie otrzyma³ potwierdzenie faktu aresztowania prowincja³a, 
a tak¿e adres i miejsce jego pobytu: wiêzienie I na Mokotowie, ul. Rakowicka 
37. 11 sierpnia otrzyma³ pozwolenie na widzenie siê z aresztowanym i otrzy-
ma³ jego zgodê na zorganizowanie obrony.

W tym te¿ czasie wikariusz prowincja³a rozmawia³ w Warszawie z ks. bpem 
Klepaczem i bpem Choromañskim, prosz¹c ich o interwencje w sprawie 
przyspieszenia śledztwa.

W czasie śledztwa aresztowany napisa³ do Prowincji trzy krótkie listy, pe³ne 
dziêkczynnych s³ów za wsparcie modlitewne, solidarnośæ i otrzymane paczki. 
Pozdrawia³ wielu wspó³braci i pisa³, ¿e pamiêta o wszystkich imieninach, 
rocznicach i jubileuszach.

27 października 1955 r. zakoñczono śledztwo, sformu³owano oskar¿enie 
i oddano sprawê do s¹du.

O. Ho³dzie przedstawiono trzy zarzuty: po pierwsze zarzut ukrycia do-
kumentów dotycz¹cych o. M. Piro¿yñskiego, który aresztowany wcześniej, 
by³ w areszcie wyj¹tkowo brutalnie traktowany przez w³adze wiêzienne16 . Po 
drugie, sprawê jakiegoś strajku szkolnego, który mia³ zaistnieæ w Toruniu za 
jego sugesti¹. Trzecie oskar¿enie dotyczy³o jego wypowiedzi na ambonie prze-
ciwko najlepszemu ustrojowi świata. Wszystkie te zarzuty zosta³y ostatecznie 
umorzone z adnotacj¹, ¿e za trzecie „przestêpstwo” otrzyma napomnienie 
od sekretarza Episkopatu Polski, ks. bpa Choromañskiego. Dlatego ks. bp 
Choromañski z ca³ym autorytetem ojcowskim powiedzia³ o. Ho³dzie, by wo-
bec powy¿szego trochê przeczeka³ i ograniczy³ swoj¹ dzia³alnośæ zewnêtrzn¹. 
 16  O aresztowaniu i traktowaniu o. M. Piro¿yñskiego by³ poinformowany ks. prymas S. Wyszyñski 

przebywaj¹cy w Komañczy, o czym wspomina w jednym z listów wys³anych do o. Ho³dy z dn. 25.V.1956 
r. Zob. AWPR, K. Ho³da, Korespondencja z ks. prymasem.
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S³owa zosta³y powiedziane, ale styl pracy ojca Kazimierza nie uleg³ zasadni-
czym zmianom.

Wobec umorzenia sprawy ojciec Ho³da zosta³ zwolniony z wiêzienia 
23.XII.1955 roku. I tego¿ samego dnia odprawia³ ju¿ nabo¿eñstwo w kościele 
redemptorystów przy ul. Karolkowej w Warszawie, dziêkuj¹c Matce Bo¿ej 
Nieustaj¹cej Pomocy za ocalenie i wolnośæ, gdy¿ z listu pisanego pod koniec 
października wynika³o, ¿e nie mia³ ¿adnej nadziei na szybkie uwolnienie.

Jak prze¿y³ wiêzienie? Trudno tu podaæ wiele szczegó³ów. Jedno jest pewne, 
¿e aresztowano go „na misyjnej trasie”, „w drodze”, pe³nego nowych planów 
i poczucia odpowiedzialności za Prowincjê, gotowego do przyjêcia wielu 
zaproszeñ z rekolekcjami do kap³anów i kleryków. Cela wiêzienna i rozmowy 
ze s³u¿bami bezpieczeñstwa by³y dla niego wielk¹ prób¹. Traktowano go jak 
przestêpcê. W listach z wiêzienia nie by³o jednak ani jednego s³owa skargi. 
Natomiast dziêkowa³ z ca³ego serca za brewiarz i ró¿aniec, które to modlitwy 
dawa³y mu si³ê przetrwania. Oczywiście ani razu przez ten czas nie pozwo-
lono mu na odprawienie Mszy św. Po wyjściu na wolnośæ zredagowa³ krótki 
list do Prowincji, w którym podsumowa³ swoje prze¿ycia i wnioski: Dla mnie 
minione miesi¹ce od 29 lipca do 23 grudnia by³y powa¿n¹ nauk¹ i źród³em zbawiennego 
doświadczenia. Trudno mi siê publicznie zwierzaæ z tego, co prze¿y³em w wiêzieniu i na 
co czas – poza śledztwem – obróci³em.

W wiêzieniu jeszcze bardziej i gorêcej pokocha³em prowincjê i ka¿dego ze wspó³braci.
Przez kraty wiêzienne patrzy³em na swoj¹ dotychczasow¹ pracê i mia³em czas oraz 

sposobnośæ, by za niejedno Pana Boga przepraszaæ. To zewnêtrzne odsuniêcie pozwoli³o 
mi siê zastanowiæ nad niejednym zagadnieniem i trudnościami zwi¹zanymi z urzêdem 
prowincja³a.

Odsuniêty od o³tarza, od Eucharystii – co najwiêcej bola³o – mia³em brewiarz i ró¿aniec 
zrobiony z nici i jak umia³em codziennie stara³em siê modliæ za wszystkie potrzeby prowincji 
i ka¿dego ze wspó³braci.

Poniewa¿ nie mogê zrobiæ tego z ambony – doda³ – to w tym miejscu dziêkujê z g³êbi 
serca Matce Najświêtszej za wszystkie dowody opieki i mi³ości. Bior¹c udzia³ w ka¿dej 
Nieustaj¹cej Nowennie tak bardzo J¹ prosi³em, by zechcia³a pos³u¿yæ siê nasz¹ prowincj¹ 
do rozwoju Jej kultu. By³em od pocz¹tku przekonany, ¿e dozna³em jakiegoś szczególnego 
cudu Jej ³aski. I tak siê sta³o. „Uczyni³a mi wielkie rzeczy”. Za to do³¹czam siê do chóru 
wieków „nigdy od wieków nie s³yszano, aby ktokolwiek by³ przez Ciebie opuszczony”17 .

Wielk¹ radośæ sprawi³ mu telegram abpa W³. Jasiñskiego, rozpoczynaj¹cy 
siê od s³ów „Te Deum laudamus” i wyra¿aj¹cy radośæ z jego powrotu na 
wolnośæ. Podobnych telegramów, telefonów i listów otrzyma³ bardzo wiele. 
W tym samym (tj. powy¿szym) liście wzywa³ wszystkich do pilności w za-
chowaniu regu³y i g³êbokiego ¿ycia duchowego, po czym ruszy³ na znane 
sobie drogi apostolskie.
 17  NW 4(1955), s. 138.
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KONTAKTY Z ZARZ¹DEM GENERALNYM

II wojna światowa zamknê³a pó³ Europy, w tym Polskê, w twardej cenzurze 
kontaktów miêdzyludzkich, w tym miêdzynarodowych. Kośció³ podlega³ 
szczególnej inwigilacji i kontroli w ka¿dej misji i spo³ecznej dzia³alności. Tak¿e 
zakony utraci³y mo¿liwośæ szerszego kontaktowania siê ze swoimi kuriami 
generalnymi znajduj¹cymi siê poza granicami pañstwa polskiego. Twórcy 
¿elaznej kurtyny w surowych zarz¹dzeniach i restrykcyjnym ich egzekwowa-
niu, na co dzieñ manifestowali swoje nieustêpliwe oblicze.

Redemptoryści polscy, podobnie jak i zwyczajni obywatele, nie otrzymy-
wali paszportów i pozwoleñ na wyjazd za granicê. Dotyczy³o to zarówno 
Rzymu, jak i aktualnie czynnych placówek misyjnych. Jeśli ktoś otrzyma³ 
paszport, prowincja³ z eufori¹ zawiadamia³ o tym zdarzeniu wszystkie klasz-
tory.

Mo¿liwośæ kontaktowania siê w ka¿dej kulturze jest podstawow¹ 
wartości¹; có¿ dopiero w takiej wielkiej instytucji, jak¹ jest zakon pracuj¹cy 
na wszystkich kontynentach! Zw³aszcza, ¿e zarz¹dzanie wspólnotami za-
konnymi w wymiarze ogólnym by³o wówczas bardzo scentralizowane. Z tej 
racji o. prowincja³ Ho³da zabiega³ na wszystkie mo¿liwe sposoby o spotkanie 
z genera³em Zgromadzenia w Rzymie. Redemptoryści pamiêtali o prawie 
konspiracyjnym spotkaniu prowincja³a o. F. Marcinka z genera³em o. L. Buy-
sem na przejściu granicznym w Cieszynie, a w³aściwie na plebanii u jednego 
z tamtejszych proboszczów, gdy genera³ wizytowa³ klasztory w ówczesnych 
Czechach18 .

O. Ho³da rozpocz¹³ starania o paszport ju¿ w 1956 roku. Wobec wspó³braci 
uzasadnia³ motywy swojego wyjazdu: Zale¿a³o mi na tej podró¿y. Jej celem by³o 
przede wszystkim omówienie z o. genera³em stanu prowincji i aktualnych zagadnieñ z ni¹ 
zwi¹zanych. Nastêpnie porównanie kierunków jej rozwoju z rozwojem ¿ycia zakonnego 
w naszym zgromadzeniu. Byliśmy tyle lat odciêci i dlatego odczuwa³o siê pal¹c¹ potrzebê 
zawi¹zania ¿ywego kontaktu, porównania naszych doświadczeñ z doświadczeniami 
zgromadzenia. Skonfrontowanie naszych pogl¹dów i zasad zakonnych z zasadami, którymi 
¿yje ca³e zgromadzenie19 .

By zrealizowaæ powy¿sze zamierzenie, o. Ho³da zabiega³ o paszport przez 
20 miesiêcy. By³ nieustêpliwy. Bywa³ na komendzie milicji, w ministerstwie, 
przy ka¿dej okazji ponawia³ próby i przypomina³ o sobie. Jego starania po-
par³ Wydzia³ do Spraw Zakonnych Prymasa Polski. Ale szczególnie ks. bp 
Choromañski interweniowa³ kilkakrotnie u ministra Sztachelskiego. Wreszcie 
ks. kard. S. Wyszyñski, prymas Polski, wystosowa³ stosowne pismo do ministra 
spraw wewnêtrznych w tej sprawie.

 18 KWPR, t. 2, s. 264.
 19 NW 1(1959), s. 1.
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W wyniku tych dzia³añ o. Ho³da otrzyma³ wreszcie oczekiwany dokument 
w ostatnich dniach sierpnia 1958 r. Posiadaj¹c odpowiednie wizy, odprowa-
dzony przez wspó³braci na dworzec, 3 września wyruszy³ z Krakowa przez 
Wiedeñ do Rzymu.

W kilka miesiêcy później og³osi³ zapis tej podró¿y w postaci wnikliwego 
opracowania, które mog³oby byæ te¿ kwalifi kowane jako praca dyplomowa 
z socjologii religii. Opisa³ spotkania z ludźmi, wa¿ne miejsca i kulturê du-
chowo-materialn¹ ówczesnego Zachodu.

Pobyt w Wiedniu prze¿y³ pod znakiem spotkania ze św. Klemensem, re-
demptoryst¹, który swoje dzieje i ¿arliwośæ apostolsk¹ przela³ na Warszawê 
i Wiedeñ. Trudno uwierzyæ – pisa³ – ¿e św. Klemens jest wiedeñski, austriacki, kiedy 
jest on przede wszystkim polsko-warszawski20 . W kilka dni zwiedzi³ dawn¹ cesarsk¹ 
stolicê, odnotowuj¹c szczegó³y, wychwalaj¹c gościnnośæ wszystkich odwie-
dzanych klasztorów. Z tej lektury przebija si³a dwudziestolatka.

Z Wiednia uda³ siê do Wenecji. Mieszka³ przez pewien czas w naszym 
klasztorze odleg³ym o 4 krête uliczki od Piazza San Marco. Nie do wiary, ¿e 
matematyk potrafi ³ byæ tak wra¿liwy na piêkno; ale w koñcu bez proporcji, 
wyra¿anej tak¿e geometrycznie, piêkno nie istnieje.

Z czasem jego jêzyk staje siê mniej matematyczny, a w pojawiaj¹ce siê prześwity 
wkracza zadziwienie, st³umiony p³omyk świata odbity od karraryjskiego mar-
muru kolumn i posadzek. Rodzi siê wdziêcznośæ Bogu za artystów, którzy ³ad 
świata i sw¹ duchowośæ oddawali tak wspaniale w kamieniu i marmurze.

W Padwie zwiedza³ Uniwersytet, bazylikê św. Antoniego, Śliczne Prato del 
Vale i czêsto niedocenian¹ w swoim otwartym ascetyzmie bazylikê S. Giustina21 . Bolo-
nia przynios³a wspomnienia papie¿a Benedykta XIV, który sta³ siê wielkim 
dobroczyñc¹ Zgromadzenia, a na Stolicê Piotrow¹ powo³any zosta³ w³aśnie 
z Bolonii. W kościele św. Petroniusza dostrzeg³ wielki krzy¿ z napisem: Per 
la Chiesa del silenzio22 . Jakaś kobieta t³umaczy³a mu, ¿e w tym miejscu modl¹ 
siê za Kośció³ za ¿elazn¹ kurtyn¹, przez któr¹ jemu uda³o siê w³aśnie jakoś 
przemkn¹æ.

Po zwiedzeniu Florencji szlak jego podró¿y wiód³ do Cortony. Ma³e 
miasteczko po³o¿one na górze, porośniête kościo³ami z katedr¹ na czele i bazylik¹ św. 
Ma³gorzaty Kortoñskiej23 . A na uboczu nasz klasztor: jest jeszcze klasztor – dodaje. 
By³ goszczony z wielkimi honorami jako prowincja³, szczególnie przez dwóch 
ojców: znanego biblistê o. S. Raponiego i prefekta studentów o. R. Domini-
ka, na którego temat doda³: doktora fi zyki i matematyki, który by³ zaprzeczeniem 
ponurości24 . Tam spotka³ przede wszystkim studentów z wy¿szego seminarium. 
Szczegó³owo opisa³ dialogi, rój pytañ. By³ dla nich egzotycznym gościem.

 20  Ibidem.
 21  NW 1(1959), s. 4.
 22  Za Kośció³ milcz¹cy.
 23  NW 1(1959), s. 6.
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W Rzymie nieocenione us³ugi odda³ mu generalny konsultor o. K. Szrant. 
Wprowadza³ go w tajniki miasta, jego duchowośæ i historiê. Prowadzi³ po 
miejscach, do których móg³ potem sam wróciæ na godziny modlitwy i ce-
lebracje Eucharystii. Na jego antycznym i modlitewnym szlaku znalaz³a 
siê ogromna ilośæ kościo³ów i bazylik. Przy ich zwiedzaniu towarzyszy³ mu 
s³ynny ju¿ wtedy moralista o. Bernard Häring.

Czytaj¹c ten pasjonuj¹cy diariusz podró¿y o. Ho³dy, trzeba tutaj zatrzymaæ 
siê przy spotkaniach z ogromn¹ rzesz¹ wspó³braci kilku prowincji Zgro-
madzenia, jak i przy osobistościach, które mia³ szczêście spotkaæ. A s³owo 
„szczêście” nie jest tu ¿adn¹ przesad¹.

Ju¿ w Wenecji sta³o siê coś, co nazwa³ wydarzeniem, które potem nabra³o 
niezwyk³ego znaczenia i blasku25 . By³a to wizyta u patriarchy i kardyna³a Angelo 
Giuseppe Roncallego. Patriarcha czêsto bywa³ w naszym klasztorze przy Via 
s. Zitta Sosanna, gdy¿ u ojców siê spowiada³. By³ sympatykiem Zgromadzenia 
i chêtnie przyj¹³ prowincja³a z Polski. Rozmawiali o wielu sprawach. Kardyna³ 
Roncalli wspomina³ przede wszystkim swój pobyt w Polsce, swoje kontakty 
z ludźmi z Wieliczki i okolic26 .

W Rzymie natomiast niebywa³e wra¿enie zostawi³o w pamiêci o. Ho³dy 
spotkanie z papie¿em Piusem XII, autorytetem i legend¹ czasów wojny i po-
wojennej walki o wolnośæ Kościo³a. To spotkanie mia³o miejsce w Castel 
Gandolfo. Papie¿ wyci¹ga³ do wszystkich rêce, patrzy³, jakby chcia³ ka¿dego zobaczyæ, 
osobiście powitaæ, uściskaæ. Robi³ nadzwyczajne wra¿enie. Niezmierna dobroæ, mi³ośæ, 
serdecznośæ. Prawdziwy Ojciec Chrześcijañstwa27 .

W kilka tygodni po tej audiencji papie¿ Pius XII zmar³ (9.X.1958 r.). 
Ojciec Ho³da z ca³ym Kościo³em i Itali¹ prze¿y³ g³êboko tê śmieræ. Wszystko 
by³o zbyt blisko, nadzwyczajne, nowe. Uczestniczy³ w uroczystościach pogrze-
bowych papie¿a, które trwa³y 9 dni. Warto prześledziæ stacje tej uroczystości 
od Piazza Venezia, przez św. Jana na Lateranie, a¿ do św. Piotra na Watykanie.

25.X.1958 r. rozpoczê³o siê konklawe. Przyje¿d¿ali kardyna³owie. Wraz 
z tysi¹cami W³ochów o. Kazimierz wita³ na Stazione Termini kard. S. 
Wyszyñskiego. W³osi przyjmowali go jako bohatera wiary i mêczennika.

Codziennie chodzi³ z ogromnym t³umem na plac św. Piotra, by wyczekiwaæ 
znaku, i¿ dokonany zosta³ wybór nowego papie¿a. Po jedenastym g³osowaniu, 
o godz. 17.00, pojawi³ siê bia³y dym nad Kaplic¹ Sykstyñsk¹. Po 50 minutach 
wśród burzy oklasków kardyna³ prefekt og³osi³ historyczn¹ formu³ê. Nastêpc¹ św. Piotra 
zosta³ kard. Giuseppe Roncalli, patriarcha Wenecji, teraz Jan XXIII28 .

 24  Ibidem.
 25  Ibidem, s.4.
 26  Por. G. Orlandi CSsR, Giovanni XXIII e Redentoristi, SH 2(2002),s. 425-468.
 27  NW 1(1959), s. 10.
 28  Ibidem, s.19.
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Po tych wydarzeniach nasz pielgrzym szczegó³owo opisuje swoje spo-
tkania z miejscami zwi¹zanymi z histori¹ i pocz¹tkami Zgromadzenia 
Najświêtszego Odkupiciela i terenem jego misyjnej pracy. Na trasie wspomnia-
nych odwiedzin by³a Scala, Pagani, Ciorani, Materdomini i inne klasztory 
Prowincji Neapolitañskiej.

To, co pozosta³o po św. Alfonsie tchnie takim ubóstwem, ¿e wprost przera¿a. I pomyśleæ, 
¿e św. Alfons ¿y³ w epoce baroku, gdzie strojono siê do niemo¿liwości i u¿ywano rzeczy 
zewnêtrznych do przesady. Odprawiaj¹c dzieñ rekolekcji u grobu Za³o¿yciela czyta³em Il 
Vero Redentorista, która to rozprawka do³¹czona jest do konstytucji prowincji neapolitañskiej 
i próbowa³em zrozumieæ św. Alfonsa w perspektywie jego ¿ycia i miejsca chwa³y29 . 

Podobnych refl eksji mo¿na odnaleźæ jeszcze wiele w omawianym diariuszu.
Koniecznym jest podkreśliæ spotkanie o. Ho³dy z generalnym prze³o¿onym 

Zgromadzenia Redemptorystów ojcem Wilhelmem Gaudreau. Na drugi 
dzieñ po przyjeździe ojciec genera³ zaprosi³ o. Ho³dê na rozmowê, która 
trwa³a 3 godziny. Ojciec genera³ by³ przygotowany na omawianie wielu te-
matów, jako ¿e prowincja³ przes³a³ mu wcześniej 200 stronicowy memo-
ria³ dotycz¹cy stanu Polskiej Prowincji. Ojciec genera³ zna³ nieco polsk¹ 
rzeczywistośæ z rozmów z o. K. Szrantem, konsultorem generalnym. Ojciec 
Kazimierz opisuje sw¹ pe³n¹ szacunku postawê wobec o. genera³a. Odtwarza 
tak¿e dok³adnie jego wygl¹d, styl pracy, znajomośæ problemów Zgroma-
dzenia, wielk¹ religijnośæ i wiarê oraz odpowiedzialnośæ. Ta postaæ budzi³a 
w nim najwy¿szy szacunek.

Mo¿e cytaty i narracja, któr¹ mamy ju¿ za sob¹, s¹ zbyt d³ugie, ale taki 
jest mój świadomy zamiar, poniewa¿ teksty o. Ho³dy s¹ mi bliskie. Zna³em 
ludzi i miejsca, które opisywa³. Zna³em te¿ i jego samego. Nadto jest 
w tym zapisie fragment ca³ości, któr¹ jest Zgromadzenie. A ukryte jest ono 
w doświadczeniach ludzi zatrzymanych w kadrze wspomnieñ.

SPE³NIONE DZIE³A

Do trwa³ych i wymiernych dzie³ o. prowincja³a Ho³dy zaliczyæ nale¿y 
fundacje nowych klasztorów, reaktywowanie Ni¿szego Seminarium Redemp-
torystów, odzyskanie kościo³a i klasztoru św. Benona w Warszawie i przenie-
sienie tam siedziby prowincja³a, a tak¿e jego dorobek pisarski.

Warszawska Prowincja Redemptorystów rozwija³a siê wówczas bardzo 
dynamicznie. Seminarium by³o liczne i ka¿dego roku kilkunastu kleryków 
przyjmowa³o świêcenia kap³añskie. Misyjne pos³ugiwanie w Polsce stawa³o siê 
coraz szersze. Prawa duchowego i materialnego rozwoju musia³y zaowocowaæ 

 29  Ibidem, s.14.
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tak¿e nowymi fundacjami. Ojciec Ho³da, jako prowincja³, podj¹³ siê chêtnie 
tego zadania.

Typowanie miejsc i ośrodków sz³o dwoma drogami. Ówcześni ksiê¿a bi-
skupi sami zapraszali redemptorystów, by obejmowali ośrodki duszpasterskie 
w ich diecezjach. Tak¿e zarz¹d Prowincji typowa³ pewne miasta. Tak wiêc 
w roku 1957 powsta³y cztery nowe placówki: w miesi¹cach styczniu i lutym 
przyjêto Szczecinek, Elbl¹g, Gdyniê i Skar¿ysko. Prowincja³ nie chcia³ jed-
nak na tym poprzestaæ. Rozmawia³ z biskupami, na których terenie le¿a³y 
potencjalne placówki w Sosnowcu, Radomiu, Starachowicach, Lesznie, 
Kościanie, £odzi, Chodyszewie, Szczecinie i paru innych miastach. Jednak 
zrezygnowano z tych placówek z tej racji, i¿ oferowa³y one du¿e parafi e, których 
redemptoryści nie chcieli przyjmowaæ ze wzglêdu na swój misyjny charyzmat.

Przyjmowanie nowych placówek nie przychodzi³o ³atwo. Ksiê¿a biskupi, 
jak zaznaczono, chêtnie dawali pozwolenia na klasztory i kościo³y, nato-
miast ówczesne w³adze wszystkimi administracyjnymi środkami nie tylko 
utrudnia³y powstanie takowych, ale systematycznie odmawia³y zameldo-
wania ojcom wyznaczonym do ich prowadzenia, a tak¿e wydawa³y zakaz 
budowania czegokolwiek na zg³oszonym terenie i zwykle pod kar¹ grzywny 
i wiêzienia nakazywa³y opuściæ ju¿ zorganizowane i funkcjonuj¹ce placówki 
duszpasterskie. Czyni³y to systematycznie i przez lata. Prowincja³ zarz¹dza³ 
wtedy modlitwy w intencji zagro¿onych placówek i nakazywa³ nieustêpliwie 
trwaæ i s³u¿yæ apostolsko ludziom. By³y jednak chwile, gdy wydawa³o siê, i¿ 
nic nie uratuje tych klasztorów. On sam, jak i poszczególni rektorzy tych 
domów szli na rozmowy z urzêdnikami, prezentuj¹c wolê trwania na swych 
placówkach, godz¹c siê na usuniêcie si³¹ lub na aresztowanie. Oczywiście o. 
Ho³da niczego w tych sprawach nie czyni³ bez konsultacji z ks. prymasem S. 
Wyszyñskim. Jego sugestie dawa³y mu pewnośæ wygranej.

Szczególnym dzie³em, które przynios³o o. prowincja³owi Ho³dzie du¿o 
bo¿ej satysfakcji, by³o odzyskanie kościo³a św. Benona i terenów przyleg³ych 
do niego w Warszawie na Nowym Mieście.

Kośció³ św. Benona w Warszawie zwi¹zany by³ z prac¹ św. Klemensa Ho-
fbauera oraz pierwszych redemptorystów poza Itali¹. Przez 20 lat przy tym 
kościele trwa³a wielka misja. Uczestniczy³a w niej ca³a porozbiorowa Warsza-
wa w latach 1787-1808. Francuzi, zaniepokojeni tak ¿arliwym apostolstwem 
redemptorystów, wyrzucili ich z Warszawy. Dekret kasacyjny podpisa³ sam 
Napoleon. I oto po 150 latach redemptoryści odzyskali kośció³, by wróciæ 
na tak historyczne miejsce.

16.VI.1952 roku dekretem ks. prymasa S. Wyszyñskiego kośció³ św. Benona 
wraz z ca³¹ posesj¹ ofi arowany zosta³ ponownie redemptorystom. Od tego 
dnia rozpoczêli oni remont kościo³a, zburzonego w czasie Powstania War-
szawskiego, oraz budowê ma³ego klasztoru. 9.XI.1959 roku zamieszkali w nim 
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ojcowie, a 8 grudnia tego¿ roku uroczystego poświêcenia i otwarcia klasztoru 
dokona³ ks. bp Zygmunt Choromañski, sekretarz Episkopatu Polski.

22 czerwca 1958 roku, dok³adnie w 150 rocznicê wypêdzenia św. Klemensa 
i redemptorystów z Warszawy, ks. prymas S. Wyszyñski dokona³ konsekracji 
podniesionego z gruzów kościo³a św. Benona. By³o to wydarzenie historyczne 
tak¿e dla stolicy, która owacyjnie wita³a ks. prymasa na Nowym Mieście30 .

16 czerwca 1960 roku, w uroczystośæ Bo¿ego Cia³a, o. Ho³da inaugurowa³ 
nowy dom Prowincji Warszawskiej redemptorystów przy kościele św. Benona, 
który odt¹d sta³ siê jej siedzib¹. 

Kolejnym dzie³em Prowincji kierowanej przez o. Ho³dê by³o ni¿sze semina-
rium redemptorystów. Prowincja w tej sprawie mia³a swoje tradycje. W czasie 
miêdzywojennym w Toruniu zbudowano nowoczesny budynek wyposa¿ony 
we wszystko, co mia³o s³u¿yæ seminarium i gimnazjum pañstwowym. 
Po wojnie reaktywowano ni¿sze seminarium31 , ale w³adze komunistyczne 
zniszczy³y to piêkne dzie³o w 1952 roku32 . Uwa¿ano wtedy, ¿e powo³ania 
mo¿na rozwijaæ tylko poprzez ni¿sze seminaria, prowadz¹c formacjê od 
najm³odszych lat. Dlatego gdy w wyniku odwil¿y politycznych mo¿na by³o 
rozmawiaæ z w³adzami oświatowymi, zaczêto szukaæ mo¿liwości ponownego 
otwarcia szko³y. Po październiku 1956 roku uzyskano konieczne pozwolenia, 
w wyniku których 1 września 1957 roku w Toruniu otwarto po raz drugi po 
wojnie ni¿sze seminarium redemptorystów. Na dobry pocz¹tek w czterech 
klasach znalaz³o siê 48 ch³opców. Ten¿e sam prowincja³ w 1961 r. prze¿y³ 
gorycz ponownego zniesienia tej instytucji.

 

WIZYTATOR I KURATOR ZAKONÓW I ZGROMADZEÑ

ZAKONNYCH

Maj¹c odpowiedni¹ wiedzê teologiczn¹ oraz olbrzymie doświadczenie, 
o. Ho³da zosta³ mianowany przez ks. prymasa S. Wyszyñskiego wizytato-
rem wielu zgromadzeñ zakonnych. Jego praca polega³a na zapoznawaniu siê 
z problemami zgromadzenia lub wspólnoty, przeprowadzaniu rekolekcji, roz-
mowach z prze³o¿onymi i podw³adnymi na określony temat i sporz¹dzaniu 
sprawozdañ. Zachowa³y siê niektóre z dekretów nominacyjnych podpisa-

 30  Por. KWRR, t. 3, s. 78-79; NW 1-4(1958), s. 28-31; NW 1(1959), s. 35; NW 4(1959), s. 37-38.
 31  14. I. 1946 r. prowincja³ o. F. Marcinek przyjecha³ do Torunia i o 22.10 przyszed³ pieszo na Bielany. 

Dnia 18. I. zjawi³ siê w klasztorze prezydent miasta i prezes Rady Narodowej oraz kurator szkolny 
i oświadczyli, ¿e zajmuj¹ juwenat na ¿eñskie seminarium nauczycielskie z internatem. Po naradzie 
z adwokatem o. prowincja³ wystosowa³ do Kuratorium oświadczenie, ¿e „juwenatu nie oddaje, gdy¿ 
jest obiektem kościelnym, potrzebnym zakonowi ( Kr. Prow., s. 217).

 32  KWPR, t. 2, s. 217; 3 lipca 1952 r. w³adze ludowe rozwi¹za³y ni¿sze seminarium w Toruniu. Ojciec 
Ho³da telegrafi cznie zawiadomi³ prowincja³a o. Frasia, który by³ na odpuście w Bardo Śl.: „3 lipca, 
kierownik UB w towarzystwie dwóch mê¿czyzn, którzy odmówili wylegitymowania siê, odczyta³ 
decyzjê zamkniêcia Ma³ego Seminarium. Decyzji nie dorêczono. Zabrano akta szko³y i pieczêcie” 
(Kr. Prow., s. 376).



26 STUDIA REDEMPTORYSTOWSKIE

nych przez ks. prymasa. I tak 25 września 1963 roku o. Ho³da otrzyma³ dekret 
nastêpuj¹cej treści: Na mocy szczególniejszych uprawnieñ, nadanych nam przez Stolicê 
Apostolsk¹, niniejszym mianujemy o. Kazimierza Ho³dê, Prowincja³a Zgromadzenia 
Najświêtszego Odkupiciela, Wizytatorem Zakonu Szkó³ Pobo¿nych w Polsce. Wizytacji 
podlega ca³okszta³t spraw wymienionego Zakonu33 . 30 kwietnia 1966 roku zosta³ 
wizytatorem opactwa zakonu oo. cystersów w W¹chocku. 26 lutego 1968 roku 
otrzyma³ dekret wizytatora Stowarzyszenia Sióstr Marii Apostolstwa Kato-
lickiego. 28 lutego 1976 roku zosta³ mianowany wizytatorem klasztoru ss. 
norbertanek w Ibramowicach. Ta nominacja dawa³a bardzo szerokie upraw-
nienia dotycz¹ce tak wspomnianego klasztoru, jak i wspólnoty tych¿e sióstr 
z klasztoru w Krakowie na Salwatorze. W 1971 r. zosta³ mianowany kurato-
rem zgromadzenia sióstr nazaretanek Prowincji Warszawskiej i Krakowskiej. 
Zobowi¹zany zosta³ tak¿e do zapoznania siê z pocz¹tkami Zgromadzenia, 
jak i duchowości¹ prezentowan¹ przez s³u¿ebnicê Bo¿¹, dziś b³ogos³awion¹ 
matkê Franciszkê Siedlisk¹.

Dekret ten zosta³ przed³u¿ony do 20 lutego 1976 roku. Odpowiedzialnie 
wywi¹zuj¹c siê z tego zadania, o. Ho³da dok³adnie zapozna³ siê z duchowości¹ 
wymienionego zgromadzenia oraz ¿yciem i dzia³alności¹ F. Siedliskiej. Co naj-
mniej trzy razy w tej sprawie wyje¿d¿a³ do Rzymu, by spotkaæ siê z zarz¹dem 
generalnym Zgromadzenia i przegl¹dn¹æ tamtejsze archiwa, gdy¿ zgroma-
dzenie sióstr nazaretanek zosta³o za³o¿one w 1875 roku w Rzymie.

Ojciec Kazimierz wspó³pracowa³ z siostrami s³u¿ebniczkami dêbickimi 
w przygotowaniu procesu beatyfi kacyjnego ich za³o¿yciela b³ogos³awionego 
Edmunda Bojanowskiego. Praca ta zaowocowa³a w 1985 r. dzie³em pt. S³uga 
Bo¿y Edmund Bojanowski. Myśli. Prze¿ycia. Nauka.

Nadto publikowa³ artyku³y w „Homo Dei” oraz „Ateneum Kap³añskim”. 
Osobn¹ form¹ jego dorobku dotycz¹cego duchowości redemptorystów s¹ 
jego okólniki kierowane do ca³ej Prowincji, w których podejmowa³ wszystkie 
problemy ¿ycia zakonnego i dzia³alności misyjnej Prowincji. Pisa³ o epoce 
przemian, myślenia i wartościowania po II wojnie światowej oraz w czasie 
trwania Soboru Watykañskiego II.

Ojciec K. Ho³da w swojej apostolskiej gorliwości podejmowa³ przede wszyst-
kim rekolekcje dla kap³anów, sióstr zakonnych oraz kleryków. W późniejszym 
czasie zdo³a³ wydaæ dwie ksi¹¿ki, które przybli¿aj¹ tematykê tych rekolekcji34 .

 33  AWPR, K. Ho³da, Korespondencja z ks. prymasem ....
 34  Pasjonowa³ siê ¿yciem zakonnym i w 1979 r. wyda³ ksi¹¿kê pt. ̄ ycie konsekrowane. Tematyka kap³añska 

i eucharystyczna zaowocowa³a w 1981 roku pozycj¹ pt. Eucharystyczna ofi ara.
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RELACJE Z KS. PRYMASEM S. WYSZYÑSKIM

Ten rozdzia³ ¿ycia o. K. Ho³dy jest bardzo ciekawy i zas³uguje na osobne 
opracowanie. Wiele dokumentów na ten temat mo¿na odnaleźæ w Archiwum 
Prymasowskim w Warszawie. Polecamy badaczom opisanie wspomnianego 
w¹tku. 

Trudno ustaliæ, kiedy dosz³o do pierwszego spotkania o. Kazimierza z ks. 
prymasem S. Wyszyñskim. Zapewne sta³o siê to du¿o wcześniej, ni¿ mia³y 
miejsce jego urzêdowe kontakty zwi¹zane z pe³nieniem funkcji prowincja³a 
i czasami, w których mo¿na by³o j¹ pe³niæ tylko w ścis³ej ³¹czności z pryma-
sem, maj¹cym szczególne w³adze udzielone przez Stolicê Apostolsk¹. Zatem 
przybli¿ony czas pierwszych spotkañ to okres sprawowania przez o. K. Ho³dê 
urzêdu rektora w toruñskim klasztorze w latach 1947-1953. 

Zanim powiemy o za¿y³ej przyjaźni o. Ho³dy i Prymasa Tysi¹clecia, sto-
sownie bêdzie ukazaæ liczne kontakty tego pierwszego z wieloma biskupami 
w Polsce. Te kontakty wykreowa³o zwyczajne ¿ycie i udzia³ redemptorystów 
w pos³udze apostolskiej we wszystkich diecezjach w Polsce. 

Ojciec Ho³da, ju¿ jako m³ody kap³an w czasie wojny, proszony by³ o reko-
lekcje dla ksiê¿y i kleryków. One to dawa³y mo¿liwośæ spotkania i rozmów 
z biskupem danej diecezji, który czêsto bra³ udzia³ w rekolekcjach. Tak rodzi³y 
siê znajomości, a z czasem i trwa³e przyjaźnie. Z wieloma biskupami o. Ho³da 
musia³ siê spotykaæ z racji zak³adania i wizytacji klasztorów w ich diecezjach. 
Trzeba tu wyliczyæ Gdyniê, Szczecinek, Skar¿ysko, Elbl¹g i Warszawê. 

Po powrocie ks. prymasa z wiêzienia rozpoczê³a siê Wielka Nowenna 
i peregrynacja kopii cudownego obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. 
G³ównymi misjonarzami przygotowuj¹cymi parafi e na tê uroczystośæ zo-
stali redemptoryści. W pierwszych trzech fazach peregrynacji wyg³osili oni 
najwiêcej misji i rekolekcji. Niektórzy biskupi oddali im wszystkie parafi e 
diecezji. Takie decyzje biskupów rodzi³y siê z docenienia metod misyjnych 
i gorliwości redemptorystów, a tym samym z wielkiego zaufania hierarchii 
dla zakonu. 

Pe³ni¹c ju¿ urz¹d prowincja³a, o. Ho³da nie opuści³ ¿adnej uroczystości czy 
spotkania z biskupami. Dlatego w ówczesnym czasie by³ najbardziej znanym 
prowincja³em w Polsce. Tak¿e klasztory redemptorystów by³y otwarte dla 
wszystkich biskupów. Biskupi chêtnie korzystali z tej gościnności, zw³aszcza 
wtedy, gdy w Warszawie obradowa³a Konferencja Episkopatu Polski. 

Z dokumentów ogólnie dostêpnych wynika, ¿e urzêdowe spotkanie o. 
Ho³dy z prymasem mia³o miejsce w kwietniu 1953 r. Jednak jak zaznaczyliśmy 
wcześniej, nieofi cjalne spotkania odbywa³y siê ju¿ parê lat przed wskazan¹ 
dat¹. W dniu otrzymania nominacji na urz¹d prowincja³a o. Ho³da natych-
miast uda³ siê do ks. prymasa, aby omówiæ i przyj¹æ w³aściwy sposób dzia³ania 
i zastosowaæ odpowiedni wariant wobec w³adz pañstwowych. Ju¿ wtedy by³a 
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to rozmowa dwóch przyjació³ i ludzi ca³kowicie sobie oddanych. Ks. prymas 
nakaza³ zatrzymaæ dekret genera³a zakonu w archiwum, a sam mianowa³ o. 
Ho³dê prowincja³em. Odt¹d cokolwiek wa¿nego dzia³o siê w polskiej pro-
wincji redemptorystów, by³o konsultowane z ks. prymasem. 

W maju tego¿ roku o. Ho³da, jako prowincja³, zaprosi³ ks. prymasa do 
WSD w Toruniu. By³o to niezwyk³e wydarzenie, które zmieni³o siê w wielkie 
świêtowanie. Zosta³o po nim wiele pami¹tek i fotografi i, które dokumentuj¹ 
to spotkanie nacechowane zwyczajn¹ serdeczności¹. 

Przygl¹daj¹c siê ¿arliwości prowincja³a redemptorystów, ks. kard. S. 
Wyszyñski zaprosi³ go w kilka miesiêcy później na rekolekcje dla Episko-
patu Polski w Czêstochowie. Skonsultowa³ to zaproszenie jeszcze z Komisj¹ 
G³ówn¹ Episkopatu i przes³a³ 2 lipca o. Ho³dzie list: Drogi Ojcze Prowincjale! 
W dniach od 14 września br. godz. 20-ta do 17 t.m. godz. 19-ta odbêd¹ siê na Jasnej 
Górze rekolekcje dla Episkopatu Polski. Wezm¹ w nich udzia³ wszyscy Biskupi. By³bym 
wdziêczny, gdyby Ojciec Prowincja³ przyj¹³ kierownictwo tych æwiczeñ rekolekcyjnych. 
Ostatnio rekolekcje prowadzi³ O. Mirewicz T.J., a przed tym O. Jan Rostworowski. Prośbê 
tê zanoszê tym śmielej, ¿e nazwisko Ojca wysunêli sami Ksiê¿a Biskupi, na Komisji 
G³ównej Episkopatu. Oczekuj¹c przychylnej zgody, przesy³am Drogiemu Ojcu wyrazy czci, 
braterskiego oddania i b³ogos³awieñstwo35 .

Po wyg³oszeniu rekolekcji ks. prymas przes³a³ o. Kazimierzowi serdeczne 
podziêkowanie: Drogi Ojcze Prowincjale! Jakkolwiek ju¿ na Jasnej Górze podziêkowa³em 
Ojcu za udzielone Ksiê¿om Biskupom æwiczenia duchowne, to jednak pragnê raz jeszcze 
daæ wyraz swej radości i wdziêczności. Drogi Ojciec nie szczêdzi³ trudu, gorliwości i swego 
bogatego dorobku duchowego. Radowaliśmy siê, ¿e w ten sposób nawi¹za³ Ojciec godnie 
do piêknej tradycji, jak¹ wypracowa³ ś.p. Ojciec Bernard £ubieñski, Redemptorysta, na 
rekolekcjach dla Episkopatu. Niech Matka Najświêtsza, o której tak cudownie mówi³ 
nam Drogi Ojciec, bêdzie dlañ radości¹ i moc¹. Z b³ogos³awieñstwem prymasowskiem. 
Warszawa, dnia 19 września 1953 r 36 .

Nie ulega w¹tpliwości, ¿e wspomniane rekolekcje by³y wielkim 
wyró¿nieniem dla o. Ho³dy. Nigdy jednak siê nimi nie chwali³. Zosta³a po 
nich pamiêæ i wdziêcznośæ ks. prymasa. 

Osobnym rozdzia³em w tych odniesieniach jest okres uwiêzienia ks. 
prymasa S. Wyszyñskiego. Nie wiadomo, na którym etapie wiêzienia zosta³ 
nawi¹zany ich pierwszy kontakt. Zachowa³y siê natomiast odrêczne listy ks. 
prymasa pisane do o. Ho³dy z Komañczy. Z ich treści wynika, ¿e koresponden-
cja nie zaczê³a siê od Komañczy, ale zaistnia³a wcześniej. Ks. prymas tytu³uje 
w nich o. Ho³dê Mój Drogi Ojcze i wyra¿a radośæ nie tylko z otrzymywanych 
listów, ale z przyjaźni z nim. List datowany na 25.IV.1956 r. nawi¹zuje do 
aresztowania o. Ho³dy i jego uwolnienia w grudniu 1955 r. Wiadomośæ ta 

 35  AWPR, K. Ho³da, Korespondencja z ks. prymasem....
 36  Ibidem.
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musia³a dotrzeæ od samego prowincja³a o wiele wcześniej, a list sprawi³ ks. 
prymasowi wielk¹ radośæ: Tak uradowa³em siê widocznym znakiem Jego wolności, 
a¿ dozna³em odczucia ulgi, jak gdyby kamieñ spad³ mi z serca. Nie wiem dlaczego, ale 
wydawa³o mi siê, ¿e od czasów Jasnej Góry coś nas po³¹czy37 . 

Ks. prymas dzieli³ siê z o. prowincja³em licznymi spostrze¿eniami co 
do pos³ugi duszpasterskiej kap³anów w czasie re¿imu komunistycznego. 
Podkreśla³ nieugiêcie, ¿e nie mo¿na ulegaæ ¿adnym kompromisom wobec 
w³adzy i jej programów. Pisa³: To w³aśnie my jesteśmy „postêpowi”- bo my pierwsi 
zaczêliśmy ukazywaæ b³êdy dot¹d starannie ukrywane. Nie wybra³ Ojciec z³ej drogi! A, 
¿e cierpia³ – to cz¹stka Jego Mêki – oczyści niejedno serce ludzkie. 

Dziêkujê Drogiemu Ojcu, za te serdeczne s³owa zawarte w Jego liście. Jeśli 
Bóg pozwoli mi coś uczyniæ dla chwa³y Jego, to sk³adam to w rêce Matki Bo¿ej 
Nieustaj¹cej Pomocy, któr¹ Zgromadzenie Redemptorystów tak wspaniale 
czci³o w pierwszym Maryjnym Roku Jubileuszowym.

Przyjmujê z wdziêczności¹ pozdrowienia przes³ane mi w imieniu w³asnym 
i Prowincji Polskiej OO. Redemptorystów, wyra¿am s³owa braterskiego od-
dania Ojcu i Jego Wspó³braciom. 

Wszystkim pracom, ca³ej Rodzinie zakonnej b³ogos³awiê, z tym wiêksz¹ gotowości¹ im 
trudniejsze s¹ warunki naszego apostolatu38 . 

Kiedy ks. prymas wyszed³ z wiêzienia, chêtnie odpowiedzia³ na zaprosze-
nie prowincja³a Ho³dy i odwiedzi³ klasztory Zgromadzenia. Te odwiedziny 
sta³y siê historycznym wydarzeniem tak dla redemptorystów, jak i wiernych 
zebranych bardzo licznie w Warszawie i Toruniu. Gdy czasy normalnia³y, 
o. Ho³da bywa³ na spotkaniach z ks. prymasem co najmniej raz w miesi¹cu. 
Trzeba te¿ zaznaczyæ, ¿e z ka¿dego wyjazdu za granicê ks. prymas przysy³a³ 
do o. Ho³dy listy, przedstawiaj¹c jakieś interesuj¹ce zagadnienie albo, co naj-
mniej kartkê z pozdrowieniami. O. Ho³da zaś, koñcz¹c sprawowanie funkcji 
prowincja³a, napisa³ na Miodow¹ krótki, ale znacz¹cy list z podziêkowaniem: 
Opuszczaj¹c szeregi Waszych Prze³o¿onych pragnê z³o¿yæ Waszej Eminencji jak najserdecz-
niejsze podziêkowanie za niezliczone dowody szczególnej dobroci i ¿yczliwości, jak¹ Wasza 
Eminencja mi okazywa³. A uświadamia³em sobie w najg³êbszym zreszt¹ poczuciu, ¿e na 
to nie zas³ugujê. Ale dobroæ Waszej Eminencji by³a mi ogromn¹ pociech¹ i umocnieniem 
w rzeczywiście nie³atwej pracy kierowania Prowincj¹ zakonn¹. Za wszystkie ³aski otrzy-
mane od Waszej Eminencji i przez Jego rêce ca³ym sercem dziêkujê39 .

Ksi¹dz kardyna³ podziêkowa³ za pracê w Konsulcie Wy¿szych Prze³o¿onych, 
a odejście o. Ho³dy nazwa³ powa¿n¹ strat¹, gdy¿ Ojciec swoim doświadczeniem, 
gorliwości¹ i zawsze świe¿¹ m³odości¹ ducha przez wiele lat owocnie w Kon-
sulcie pracowa³40 . Tym niemniej ks. prymas, doceniaj¹c jego zaanga¿owanie, 

 37  Ibidem.
 38  Ibidem.
 39  Ibidem.
 40  Ibidem.
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nie zwolni³ go z tego urzêdu, ale zaprosi³ do pracy, przed³u¿aj¹c mu kadencjê 
na nastêpne 6 lat, mimo ¿e o. Ho³da nie by³ ju¿ wówczas prowincja³em. 

Wielkim wydarzeniem dla Kościo³a w Polsce, polskich redemptorystów, 
a tak¿e diecezji pelpliñskiej by³a koronacja obrazu Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej 
Pomocy w Toruniu. Dokona³ jej w 1967 r. w obecności wielu biskupów, ks. 
prymas kard. S. Wyszyñski. On te¿ wyg³osi³ kazanie podczas tej uroczystości. 
A po jej zakoñczeniu prowincja³ redemptorystów i prymas Polski spotkali 
siê, by pogratulowaæ sobie wzajemnie. 

Jeszcze wiele mo¿na by tu przywo³aæ szczegó³ów, które ukazywa³yby, jak 
ks. prymas widzia³ prowincja³a redemptorystów. A docenia³ jego kompeten-
cje w ka¿dej niemal sprawie. Pyta³ go o radê i sam wyznacza³ mu zadania. 
Podkreśla³ to swoje zaufanie choæby w powierzanej mu trosce o zgromadze-
nia zakonne, gdzie kilkakrotnie mianowa³ go wizytatorem. Zleca³ mu tak¿e 
g³oszenie rekolekcji dla kap³anów i kleryków. 

Gdy rozpoczyna³a siê peregrynacja kopii cudownego obrazu Matki Bo¿ej 
Czêstochowskiej, od katedry warszawskiej, redemptoryści otrzymali polecenie 
przeprowadzenia misji przed t¹ uroczystości¹. Ks. prymas ¿yczy³ sobie, by 
pierwszym z misjonarzy by³ o. Ho³da. 

W latach siedemdziesi¹tych relacje z ks. prymasem przesz³y ju¿ w wymiar 
bardziej duchowy. Ojciec Ho³da z najwy¿szym szacunkiem i mi³ości¹ odnosi³ 
siê do ks. prymasa. Czêsto odwiedza³ go i u niego czerpa³ si³ê do dalszej pracy 
rekolekcyjnej. Gdy zbyt krytycznie i negatywnie ocenia³ siebie, ks. kardyna³ 
pomaga³ mu patrzeæ pozytywnie na lata heroicznej pracy dla w³asnego Zgro-
madzenia i zakonów w Polsce. 

Nie dziwimy siê wiêc, ¿e jak¹ś ilustracj¹ tej przyjaźni i ogromnego szacun-
ku wobec prymasa by³a ¿artobliwa postawa o. Ho³dy, który id¹c na Miodow¹, 
zdejmowa³ kapelusz ju¿ pod kolumn¹ Zygmunta.

 

ODEJŒCIE

Na prze³omie lat 60-tych o. Ho³da uświadomi³ sobie, ¿e przemiany 
spo³eczno-polityczne, a tak¿e pewne pr¹dy teologiczne tworz¹ nowe wi-
dzenie świata i Kościo³a. W ¿yciu zakonnym ka¿da taka nowośæ daje siê 
odczuæ najwcześniej. W swoich listach do Prowincji mówi³ o tych prze-
mianach. Uwa¿a³, ¿e nie maj¹ one odpowiedniej podbudowy teologicznej 
i mog¹ przynieśæ bardzo negatywne skutki dla ¿ycia wspólnot i poszcze-
gólnych zakonników. Wyrazi³ swoj¹ myśl szczególnie dramatycznie, kiedy 
donosi³ wspó³braciom o odejściu jednego z kap³anów. Chcia³ za wszelk¹ 
cenê utrzymaæ dawny szacunek dla regu³y zakonnej, ukazywa³ absolutn¹ 
koniecznośæ zachowania konstytucji, podkreśla³ rolê medytacji i modli-
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twy, bez której nie wyobra¿a³ sobie ¿ycia apostolskiego. Wydaje siê, ¿e jego 
duchowośæ i uwaga skierowane by³y na szczegó³, drobne sprawy, których za-
chowanie lub lekcewa¿enie mog³o zawa¿yæ na wierności ślubom i powo³aniu. 
Przyk³adem by³y kwestie posiadania zegarków, u¿ywania habitu, kapelusza 
i parasolki, utrzymania czarnej tonacji p³aszcza. Rodzi³a siê te¿ obawa przed 
telewizj¹, która mog³aby zawa¿yæ na programie pracy i modlitwy w klasz-
torze.

Wszystkie apele – nawet, gdy porusza³ na pozór drobne sprawy – mia³y na 
celu ocalenie klasztoru jako znaku dla świata oraz podkreślenie konieczności 
ducha modlitwy i zjednoczenia z Bogiem. Nowe by³o dla niego zbyt groźne, 
nie do koñca czytelne, zbyt „po ludzku” atrakcyjne. Stawia³ sobie pytanie, 
czy po nowych ideach nie przyjd¹ nastêpne, które zadomowi¹ siê w miej-
sce niekwestionowanych i sprawdzonych przez wieki wartości. Po 12 latach 
prowadzenia Prowincji mia³ powa¿ne pytania i obawy, z którymi siê dzieli³, 
które chcia³ przedyskutowaæ nie tylko ze swoim zarz¹dem, ale i bliskimi mu 
ojcami. Pyta³ o przysz³ośæ.

Tymczasem trwa³ Sobór Watykañski II, szeroko komentowany, czasem 
nawet sensacyjnie, jeśli chodzi³o o wizjê kap³añstwa i ¿ycia zakonnego. 
Wszystkie zakony zwo³ywa³y swoje kapitu³y generalne w celu odnowienia 
regu³ i konstytucji. Genera³ redemptorystów tak¿e zwo³a³ w Rzymie w 1964 
roku kapitu³ê generaln¹, by dokonaæ odnowy przepisów zakonnych. W tym 
czasie o. konsultor generalny T. Kaczewski przeprowadzi³ w Prowincji Polskiej 
redemptorystów wizytacjê nadzwyczajn¹. Odwiedzi³ wszystkie klasztory 
i rozmawia³ ze wspó³braæmi. Ci¹¿enie ku nowemu w atmosferze odnowy 
soborowej by³o tak du¿e, ¿e ju¿ podczas tej wizytacji mówi³o siê, bez g³êbszej 
analizy, o nowym prze³o¿onym, który rozumiej¹c te problemy, poprowadzi 
ku przysz³ości Polsk¹ Prowincjê. Rodzi³y siê jakieś oczekiwania i nadzie-
je. Przynios³y one zmianê na urzêdzie prowincja³a. O. Ho³da rozumia³, ¿e 
jego czas ju¿ siê skoñczy³. W kronice prowincjalnej, któr¹ prowadzi³, napisa³ 
15.XII.64 r.: Vivant, qui venturi sunt et trahent Provinciam41 .

13.I.1965 roku o. Ho³da w kościele św. Benona, odczytuj¹c dekret o. genera³a 
Gaudreau, wprowadzi³ o. Jana Piekarskiego na urz¹d prowincja³a. Po modli-
twie wydano obiad i tego dnia o. Ho³da rozpocz¹³ nowy rozdzia³ swojego 
¿ycia.

Wraz z nim rzeczywiście nast¹pi³ zmierzch pewnej epoki i tradycji. Mo¿na 
by je określiæ tradycj¹ wiedeñsko-prask¹, a tak¿e tradycj¹, która przekazywana 
by³a w zgromadzeniu od 1764 roku.

Dlaczego tak siê sta³o? Z³o¿y³o siê na to kilka przyczyn. Jak ju¿ zosta³o 
wspomniane, soborowe aggiornamento by³o zbyt nag³ym przyspieszeniem, by 
tak szanowne instytucje jak zakony ¿yj¹ce starymi tradycjami, nie prze¿y³y 

 41  Niech ¿yj¹ ci, którzy przychodz¹ i obejmuj¹ Prowincjê (KWPR, t. 3, s. 298).
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zamieszania. Mówiono o nowej teologii, a tak¿e o szacunku do źróde³ teo-
logicznych i charyzmatycznych i pierwotnego zamys³u za³o¿yciela. £¹czy³o 
siê to z konieczności¹ nowych priorytetów, jak chocia¿by podkreślenie 
braterstwa i wspólnoty. Kapitu³y generalne wypracowywa³y nowe konsty-
tucje, formu³owane w duchu myślenia Kościo³a w odnowie, w drodze ku 
cz³owiekowi tego czasu. Dla starszego pokolenia nie zawsze by³a to teologia 
czytelna, zrozumia³a, a nowe konstytucje wystarczaj¹co opisuj¹ce charyzmat 
zakonu. St¹d rodzi³y siê problemy, które zwykle towarzysz¹ podobnym prze-
mianom. Niektórzy komentatorzy soborowej teologii u¿ywali zamiennie 
dwóch pojêæ: apostolatu i kontemplacji, ukazuj¹c, ¿e jedno czerpie z drugiego, 
ale te¿ w pewnych sytuacjach mog¹ siê wzajemnie pokrywaæ. Takie ujêcia 
rodzi³y pytania o to, czy modlitwa i kontemplacja nie stan¹ siê obiektem 
rozpraw naukowych i przestan¹ prowadziæ ku doświadczaniu Boga, zamiast 
byæ ukryt¹ si³¹ Kościo³a oraz czy przepowiadanie nie bêdzie podobne do 
religijnej agitacji.

Wreszcie sporo problemów stworzy³ sam prawodawca. Nowe prawo za-
konne by³o zatwierdzone ad experimentum. Ta zasada dawa³a mo¿liwośæ ró¿nej 
interpretacji konstytucji. Prawodawca wychodzi³ naprzeciw oczekiwanym 
zmianom, reguluj¹c pewne przepisy t¹ klauzul¹. Wierzy³, ¿e zakonnicy bêd¹ 
zachowywaæ w dawnej, rygorystycznej formie nowe prawo, choæ jeszcze nie 
do koñca określone. W praktyce okaza³o siê to zbyt skomplikowane. Zako-
ny, odkrywaj¹ce na nowo swój charyzmat, odnawiaj¹ce swoj¹ teologiê, nie 
nad¹¿a³y z zapisem swojego „teraz”. Rodzi³o to niepewnośæ i subiektywne 
interpretacje czy niedocenianie pracy kapitu³ generalnych.

Ojciec Ho³da twierdzi³, ¿e ze swoj¹ duchowości¹ tak¿e siê w tym novum 
gubi³. Nie by³a to prawda. By³ wierny wizji zakonnika, do jakiej przylgn¹³ od 
najm³odszych lat. By³a to duchowośæ redemptorysty, który zanurzony przez 
kontemplacjê w tajemnicê Odkupienia, kontynuuje dzie³o swojego Mistrza. 
Przez lata przewodnikiem jego ¿ycia i pracy by³ św. Pawe³ Aposto³. Zna³ prawie 
na pamiêæ jego listy. Cytowa³ po ³acinie ca³e ich fragmenty. Musia³ odkryæ je 
dla siebie bardzo wcześnie, a nie dopiero w wiêzieniu, gdy¿ przebywa³ w nim 
niewiele ponad pó³ roku42 . Ju¿ wtedy uwa¿a³, ¿e duchowośæ zakonnika wyra-
sta z wyrzeczenia siê i przyjêcia krzy¿a, z heroicznej wierności Chrystusowi, 
co owocuje gorliwości¹ apostolsk¹. Z ogromnym nak³adem czasu, a tak¿e 
z wielk¹ pilności¹ pochyla³ siê nad tekstami Soboru Watykañskiego II, które 
omawia³y ¿ycie konsekrowane, zw³aszcza nad dekretem o ¿yciu zakonnym 
Optatam totius. Przeczyta³ wszystkie opracowania na ten temat, które zosta³y 
wydane we W³oszech i Francji. W ¿adnym wypadku nie oczekiwa³ biernie 
na jakieś olśnienie z nieba. Nie oczekiwa³, ¿e jego wizja bêdzie doceniona. 

 42  Pierwsze kazanie po powrocie z tu³aczki wojennej wyg³osi³ w Tuchowie 29.VI.1940 r. na temat: Elementy 
struktury psychicznej świêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a.
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G³oszone rekolekcje do zakonnic i zakonników oparte by³y na g³êbokich 
przemyśleniach teologii Soboru. Jednak nurtowa³o go jedno pytanie: czy 
w wielu wypadkach nie podchodzi siê do teologii ¿ycia zakonnego zbyt po-
wierzchownie w swoim entuzjazmie. Obserwowa³ odejścia z zakonów w Eu-
ropie i na świecie i napawa³y go one smutkiem. Czy aggiornamento – termin nie 
maj¹cy odpowiednika w dotychczasowej teologii – przyniesie wspó³czesnemu 
zakonnikowi pog³êbienie doświadczenia Boga? – pyta³ nieustêpliwie.

Nie by³y to pytania cz³owieka, który wyczerpuje sw¹ energiê w krytyce. 
Chcia³, aby w tej dyskusji us³yszano jego twórczy g³os, s³owo wypowiedziane 
¿yciem, wiêc jeszcze pe³niej sta³ siê misjonarzem. Nie maj¹c ju¿ obowi¹zków 
wyp³ywaj¹cych z prze³o¿eñstwa, przenosi³ siê w stylu św. Paw³a z miasta do mia-
sta, z klasztoru do klasztoru i g³osi³ rekolekcje, spowiada³, m³odym zakonom 
¿eñskim opracowywa³ konstytucje w³aśnie w duchu Soboru Watykañskiego 
II. We w³asnym, macierzystym klasztorze by³ prawie gościem.

Te problemy nios³y krzy¿, który chwilami nies³ychanie mu ci¹¿y³ i by³ 
prawdziwym cierpieniem. Zdawa³ sobie z tego sprawê, czasem chcia³ siê od 
tego uwolniæ, ale nie potrafi ³. Ten krzy¿ niós³ do ostatniej chwili swojego ¿ycia. 
Mo¿na by³oby sformu³owaæ te problemy w pytaniu o jakośæ jego pos³ugi 
jako prowincja³a; o stopieñ gorliwości, dobór środków, metod, o formacjê. 
Czu³ siê w wielu sprawach winny. Robi³ rachunek sumienia z pewnego swo-
jego rygoryzmu jako środka na prowadzenie Prowincji, któr¹ otrzyma³ w stanie 
prawie idealnym43 . Czasem mówi³ o tym, wyra¿a³ istotne w¹tpliwości. Z tych 
w³aśnie wypowiedzi widaæ, jaki niós³ krzy¿. Warto przeczytaæ jego s³owo 
z okazji jubileuszu 50-lecia kap³añstwa czy wyboru na cz³onka kapitu³y, czy 
wreszcie pewne zdania z korespondencji osobistej.

Odpowiedzi¹ na te w¹tpliwości by³o pe³ne pos³uszeñstwo swoim 
prze³o¿onym, podjêcie zadañ przez nich wyznaczonych i praca apostolska 
bez jednego wolnego dnia, nie uznaj¹ca ¿adnych wakacji.

Bywa³y dni, ¿e bardzo chcia³ pomówiæ z tymi, którzy po nim przyszli 
na urz¹d prowincja³a lub byli prze³o¿onymi. Chêtnie rozpoczyna³ takie 
dyskusje. By³o w nich pragnienie zrozumienia nowych czasów i ludzi, ale 
bywa³o, ¿e rozmówcy nie zawsze byli wystarczaj¹co kompetentni, ¿arliwi, 
mo¿e czasem i ma³o odpowiedzialni. Czasem z nostalgi¹ wraca³ do czasów, 
które bezpowrotnie minê³y.

Z pozycji pragn¹cego ocaliæ wszystko, co by³o tradycj¹ Polskiej Prowincji 
Zgromadzenia – system misyjny, struktury duchowości i wspólnoty, zasady 
formacji – nie móg³ zrozumieæ nowych idea³ów. Uwa¿a³, ¿e nadchodz¹ce 
zmiany nie maj¹ fundamentu duchowego, a raczej zmierzaj¹ do akceptacji 
z³agodzonych przepisów regu³y44 , które s¹ zbyt liberalne.

 43  K. Ho³da, List do Prowincji, NW 1(1953)2.
 44  AWPR, K. Ho³da, Korespondencja.
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Nie rozumia³ dialogu ze światem, który rodzi³ niezbyt interesuj¹cych ludzi. 
By³ świadomy, ¿e wyniós³ Prowincjê na wysoki piedesta³ obserwy i apostolskiej 
pracy, co potwierdza³o uznanie kap³anów i biskupów. By³ zdania, ¿e p³aski 
dialog ze światem wystudzi dynamizm wspólnot, ich si³ê duchow¹, a tym 
samym sprowadzi je do zwyczajnego przepowiadania i pracy duszpasterskiej, 
które s¹ domen¹ duszpasterzy diecezjalnych.

 

¯YCIE

Kazimierz Ho³da urodzi³ siê 22 lutego 1907 roku w Tuchowie w diec. tar-
nowskiej. Jego rodzicami byli Micha³ i Katarzyna z domu Mazur. Posiadali 
oni niewielkie gospodarstwo i wychowali siedmioro dzieci.

Tuchów zawsze ¿y³ przede wszystkim swoim sanktuarium Matki Bo¿ej. 
Mieszkañcy tego miasteczka, jak i wierni z okolic budowali swoj¹ wra¿liwośæ 
religijn¹ wokó³ świ¹t i uroczystości w klasztorze, zw³aszcza po koronacji 
cudownego obrazu Matki Bo¿ej w 1904 r., dokonanej przez bpa L. Wa³êgê. 
Tzw. Wielki Odpust by³ najwa¿niejszym wydarzeniem dla wszystkich miêdzy 
świêtami Bo¿ego Narodzenia a Wielkanoc¹. Wys³uchanie kilku Mszy św. i misyj-
nych kazañ, a tak¿e spowiedź45  by³y obowi¹zkowe prawie pod sankcj¹ grzechu.

Pañstwo Ho³dowie, mieszkaj¹c opodal sanktuarium, prowadzili wiêc 
swoje dzieci do kościo³a i w³asn¹ pobo¿ności¹ uczyli je chrześcijañskiego 
¿ycia. W tym czasie klasztor tuchowski sta³ siê domem studiów dla m³odzie¿y 
zakonnej i przyjmowa³ w swoje mury nie tylko tych, którzy mieli rozpocz¹æ 
studia fi lozofi i i teologii, ale tak¿e m³odych ch³opców do ni¿szego semi-
narium. Kazimierz dostrzeg³ w³aśnie tych najm³odszych, którzy swoimi 
wyborami przysz³ego ¿ycia zakonnego zaimponowali mu najbardziej. Oni 
go zafascynowali i chcia³ im dorównaæ. Gdy nieco podrós³, móg³ ju¿ bez 
trudu zrealizowaæ to pragnienie prze¿ycia wielkiej przygody.

W domu rodzinnym czêsto mia³em sposobnośæ spotykaæ ojców redemptorystów i ju-
wenistów, o których wiedzia³em, ¿e maj¹ zostaæ zakonnikami. Ju¿ w szkole powszechnej 
odczuwa³em ochotê zostania kap³anem, a rodzice podsuwali mi myśl wst¹pienia do 
juwenatu. Chêtnie siê z tym zgodzi³em i po ukoñczeniu szko³y wst¹pi³em do juwenatu 
w Tuchowie46 .

W wyniku m¹drych decyzji o. E. Trzemeskiego juwenat przeniesiono do 
Torunia i ostatnie klasy gimnazjum Kazimierz koñczy³ ju¿ w tym mieście 
egzaminami dojrza³ości w 1927 r. Tam da³ siê poznaæ jako wybitnie zdolny, 
wybijaj¹c siê przede wszystkim w przedmiotach matematyczno-fi zycznych.

 45  AWPR, K. Ho³da, ¯yciorys.
 46  Ibidem.
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Zgromadzenie poci¹ga³o go przede wszystkim ¿arliw¹ prac¹ misyjn¹. 
Zg³osi³ siê wiêc do nowicjatu, który odby³ w Mościskach pod kierunkiem 
o. A. ¯ó³towskiego. Po jego zakoñczeniu w 1928 r. z³o¿y³ śluby zakonne. Tê 
decyzjê motywowa³ nastêpuj¹co: Cel Zgromadzenia, mianowicie praca nad zba-
wieniem dusz i widok prac podejmowanych w tym wzglêdzie przez naszych Ojców bardzo 
mnie poci¹ga³y i umacnia³y w powziêtym zamiarze. W nowicjacie pozna³em istotê ¿ycia 
zakonnego i tym bardziej pragn¹³em z³o¿enia ślubów.

Z³o¿yæ śluby, a wiêc wytrwaæ w Zgromadzeniu do śmierci pragnê z nastêpuj¹cych 
przyczyn: By sobie zapewniæ zbawienie, które porêcza św. Alfons mówi¹c o wytrwaniu 
w Kongregacji; by rzeczywiście d¹¿yæ do świêtości i doskona³ej mi³ości Boga oraz by spe³niæ 
gor¹ce pragnienie pomagania innym duszom do zbawienia i przez to oddania czci Panu 
Bogu w pos³uszeñstwie i d¹¿eniu do nieba47 .

Na tych s³owach koñcz¹ siê relacje o pocz¹tkach jego powo³ania. Bardzo 
wstrzemiêźliwe to sformu³owania. Raczej kryj¹ wiêcej tajemnic, ni¿ czyni¹ 
zadośæ naszej rozbudzonej ciekawości.

Studia teologiczne rozpocz¹³ w Tuchowie jesieni¹ 1928 roku. Seminarium 
nie by³o liczne, ale bogate w ludzi, którzy prowadziæ bêd¹ w przysz³ości nie-
zwykle dynamicznie Polsk¹ Prowincjê Zgromadzenia. Kazimierz szczególnie 
b³yszcza³ w dziedzinie fi lozofi i, jednak swoj¹ wielk¹ mi³ośæ odkry³ w teo-
logii: a mianowicie odkry³ św. Paw³a z jego wielkim umi³owaniem Jezusa 
Ukrzy¿owanego. Poczu³ siê bardzo ma³ym wobec postawy wierności św. Paw³a 
ukazanej w Liście do Galatów. Ca³e jego późniejsze ¿ycie dowodzi, ¿e chcia³ 
zachowaæ tê wiernośæ w swoim ¿yciu, i na niej budowa³ wszystko, co by³o 
mu dane i zadane. Do koñca ¿ycia zachowa³ tamte seminaryjne fascynacje, 
pog³êbiaj¹c je w wierze i w wielkiej mi³ości ku Chrystusowi i Jego Kościo³owi. 
Jego matematyczny umys³ nie tylko nie ogranicza³ jego myślenia, ale sta³ na 
stra¿y porz¹dku, logiki i konsekwencji dokonywanych wyborów. Ten umys³ 
nie pozwala³ mu na zmarnowanie ani chwili czasu. W takim kontekście od-
krywania rzeczywistości szed³ do kap³añstwa.

Udziela³ siê wszêdzie, gdzie tylko móg³ i na ile w seminarium by³o to 
mo¿liwe. Mia³ du¿y talent muzyczny, który wykorzystywa³ w za³o¿onym 
i prowadzonym przez siebie chórze. Prym wiedli w nim ojcowie E. Hrynie-
wiecki i T. Müller. Ukoronowaniem ich dzia³alności by³ wystêp na Kongresie 
Eucharystycznym w Tarnowie w 1930 r. 

W Kościele nadszed³ jubileuszowy rok, a zarazem czas jego świêceñ 
kap³añskich. Przyj¹³ je w tuchowskim sanktuarium 13.VIII.1933 r. z r¹k ks. bpa 
E. Komara, sufragana tarnowskiego.

Mszê św. prymicyjn¹ odprawi³ w uroczystośæ Wniebowziêcia Matki Bo¿ej 
w kościele sanktuaryjnym. Kazanie wyg³osi³ dziekan dekanatu tuchowskiego 

 47  Ibidem.
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i proboszcz parafi i św. Jakuba ks. Walenty Wcis³o. Na uroczystości by³o bardzo 
du¿o ludzi, zw³aszcza ¿e by³ to pierwszy redemptorysta z Tuchowa.

Od tej chwili czu³ siê w pe³ni redemptoryst¹ i misjonarzem. Jednak 
pos³uszeñstwo, o którym pisa³ w prośbie o dopuszczenie do pierwszej pro-
fesji postawi³o przed nim zupe³nie inne zadania.

Jeśli pragn¹³ kiedyś studiowaæ, to tylko teologiê i św. Paw³a, swojego mi-
strza. Tymczasem prowincja³ E. Trzemeski w 1934 r. skierowa³ go na studia 
matematyki i fi zyki na Uniwersytet Jagielloñski. Studia na szacownej Alma 
Mater bardzo go nobilitowa³y, ale nie cieszy³ go ich przedmiot. Zachowa³ 
z tego czasu wiele wspomnieñ. By nie zostaæ przy samej tylko matematyce, 
studiowa³ tak¿e fi lozofi ê. Bardzo chcia³ siê doktoryzowaæ z fi lozofi i u prof. 
Zygmunta Zawirskiego, jednak podjête prace apostolskie i wojna stanê³y tym 
planom na przeszkodzie.

Podczas studiów nale¿a³ do wspólnoty klasztoru krakowskiego i nie po-
dejmowa³ wiêkszych prac apostolskich. Spowiada³ w kościele, g³osi³ kazania, 
zw³aszcza na nabo¿eñstwach majowych i październikowych, czêsto te¿ na 
uroczystościach maryjnych, z okazji których kronikarz kiedyś zanotowa³: 
Fascynuj¹ce kazanie wyg³osi³ o. Ho³da48 . Spowiada³ w okolicznych parafiach 
z okazji Bo¿ego Narodzenia i Wielkiego Postu, w Mogile przed odpustem 
wrześniowym. Raz prowadzi³ rekolekcje u ksiê¿y sercanów w P³aszowie. 
W 1937 r. mia³ tak¿e triduum w kościele Bo¿ego Cia³a.

W czasie wakacji w 1936 r. wraz z o. Kaczewskim odbyli niecodzienn¹ 
wyprawê w Tatry. Wyszli z £omnicy Zdroju i przez Piwniczn¹, Szczawnicê do-
tarli do Szafl ar. Gości³ ich u siebie ks. proboszcz W³adys³aw Wójtowicz, który 
odwióz³ ich bryczk¹ do Zakopanego. Nastêpnie zdobyli wszystkie wa¿niejsze 
szczyty z Rysami w³¹cznie i przeszli na stronê s³owack¹, gdzie zatrzymali siê 
u tamtejszych redemptorystów. Kronikarz klasztoru w Krakowie poświêci³ 
tej wyprawie trzy strony i zakoñczy³ pe³en uznania: Oby takich studentów by³o 
jak najwiêcej49 .

W czerwcu 1939 r. o. Kazimierz z tytu³em magistra matematyki ukoñczy³ 
studia. Prowincja³ przeniós³ go do Torunia i mianowa³ profesorem w gimna-
zjum oraz w ni¿szym seminarium. Tymczasem rozpoczê³a siê wielka gor¹czka 
w przeczuciu nadchodz¹cej wojny. Dyskutowano o tym na wszystkich spo-
tkaniach w pracy i na ulicy. Jednak ¿ycie na razie p³ynê³o swoim torem i póki 
co nie przewidywano jeszcze nadchodz¹cej grozy. W lipcu o. Ho³da wyjecha³ 
do Wilna. Mia³ tam pozostaæ parê tygodni, a 1 września rozpocz¹æ zajêcia 
w Toruniu. Nie dotar³ tam jednak, gdy¿ pod koniec sierpnia prowincja³ zda³ 
sobie sprawê, ¿e prowadzenie gimnazjum w czasie wojny bêdzie niemo¿liwe. 
Dlatego o. Kazimierz tu¿ przed jej wybuchem znalaz³ siê w Tuchowie.

 48  KKRK, t. 3, s. 718.
 49  Ibidem, s. 697-699.
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Po decyzji o ewakuacji studentów tuchowskich na wschód o. Ho³da 
z kilkoma klerykami dotar³ do Pniatynia k. Przemyśla przed Lwowem. Gdy 
zamierzali wróciæ do Tuchowa, okaza³o siê to niemo¿liwe i na okazjê mu-
sieli czekaæ kilka miesiêcy. W listopadzie kronikarz w Krakowie zaznaczy³: 
O. Ho³da ongiś naczelny kaznodzieja krakowski, jeszcze granicy bolszewickiej nie prze-
kroczy³50 . W marcu 1940 roku przes³a³ do Krakowa wiadomości o klasztorze 
w Mościskach. Zachowa³a siê kartka z 26.I.1940 r. – przysz³a 15.III. Wszyscy cze-
kali na jakiś moment by przeprowadziæ siê do Tuchowa. Sta³o siê to 24.IV.1940 
r. w dzieñ Matki Boskiej Dobrej Rady uda³o siê 19 redemptorystom z Mościsk przedostaæ 
z bolszewickiego raju do Generalnego Gubernatorstwa. Byli to nowicjusze, klerycy, bracia 
z o. K. Winiarskim na czele 51 .

W tej ostatniej grupie wracaj¹cych nie by³o o. Ho³dy. Dlaczego zatrzyma³ 
siê w Mościskach d³u¿ej ni¿ inni, nie wiadomo. Wróci³ do Tuchowa dopiero 
13.V.1940 r. w Zielone Świêta52 .

Wraz z wybuchem wojny zosta³y zamkniête wszystkie szko³y, a kilkunastu 
dawnych juwenistów z Torunia koñczy³o nowicjat, maj¹c w perspektywie gim-
nazjum. Dlatego o. prowincja³ mianowa³ o. Ho³dê prefektem wspomnianych 
kleryków. Poleci³ mu organizacjê tajnego nauczania gimnazjalnego w Tu-
chowie. Fachowych si³ profesorskich nie brakowa³o, wiêc oprócz studentów 
fi lozofi i i teologii uczyli siê tak¿e klerycy licealiści. Ojciec Kazimierz uczy³ 
matematyki, fi zyki, ³aciny, nawet greki i śpiewu.

Na tym jednak jego aktywnośæ siê nie wyczerpywa³a. G³osi³ kazania 
w sanktuarium i okolicznych parafi ach. W czasie wojny znaczenie tuchow-
skiego klasztoru jeszcze wzros³o. Okoliczni proboszczowie polecali swoje 
parafi e i wiernych opiece Matki Bo¿ej, a ludzie przybywaj¹cy pojedynczo do 
sanktuarium szukali tu nadziei. Czêsto wzywano ojców do ludzi chorych 
i umieraj¹cych, którzy pragnêli siê spowiadaæ u misjonarzy z klasztoru. Je¿d¿ono 
po 10 km wozem, by spe³niæ tê pos³ugê. Tak¿e proboszczowie zapraszali ich 
z kazaniami i spowiedzi¹ do swoich parafi i. Ojciec Ho³da chêtnie podejmo-
wa³ te zadania.

Nadto, gdy tylko duszpasterze uznali, ¿e mo¿na prowadziæ rekolekcje 
parafi alne, zacz¹³ siê dla klasztoru b³ogos³awiony czas prac apostolskich. 
Wszyscy ojcowie podejmowali te prace. Do rangi bohatera urós³ o. S. Wój-
cik, zw³aszcza dziêki szczególnemu talentowi kaznodziejskiemu, a tak¿e 
przez swoje rekolekcje. Jednak to o. Ho³da znalaz³ siê na pierwszym miejscu 
w liczbie podjêtych prac apostolskich w latach 1941-1944. Wyg³osi³ w tych 
latach 35 rekolekcji parafi alnych. Nadto kroniki notuj¹ liczne tridua i kazania 
w s¹siednich parafi ach. G³osi³ tak¿e rekolekcje dla kap³anów przyje¿d¿aj¹cych 
do klasztoru oraz dla sióstr zakonnych w Tarnowie. Na uwagê zas³uguj¹ re-

 50  KKRK, t. 3, s. 917.
 51  Ibidem, s. 928.
 52  Ibidem, s. 67
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kolekcje dla kleryków seminarium tarnowskiego w B³oniu, na które w 1942 r. 
zaprosi³ go rektor, ks. W³. Wêgiel. Nie ba³ siê ¿adnych zagro¿eñ wynikaj¹cych 
z bezwzglêdności niemieckiego i sowieckiego okupanta. Kronikarz przypo-
mina³ o ci¹g³ej inwigilacji klasztoru przez gestapo. Jako przyk³ad odwagi o. 
Ho³dy mo¿e s³u¿yæ wyprawa przez granicê sowieck¹ na rekolekcje parafi alne 
w stanis³awowskiej farze w dniach 11-18.IV.1943 r. Z Tuchowa do Stanis³awowa 
trzeba by³o przemierzyæ 400 km. Zd¹¿y³ po drodze odwiedziæ wspó³braci 
w mościckim klasztorze53 .

19.II.1943 r. w Tuchowie, w wieku 76 lat zmar³a jego matka. Ojciec Kazi-
mierz by³ w tym dniu w Krakowie u prowincja³a. Z Tarnowa wróci³ pieszo, 
gdy¿ nie kursowa³y poci¹gi. W pogrzebie wziê³a udzia³ wielka ilośæ ludzi, jak 
i kilku kap³anów diecezjalnych, przyjació³ o. Ho³dy.

I tak wśród pracy i pod opiek¹ Matki Bo¿ej doczekano koñca okrutnej 
wojny.

14 lutego 1945 r. o. S. Solarz z³o¿y³ w krakowskim kuratorium prośbê 
o otwarcie gimnazjum przy klasztorze redemptorystów w Krakowie. Chodzi³o 
o nadanie praw pañstwowych tej placówce prowadzonej tajnie od września 
1939 r. Prośba zosta³a przyjêta, zaś o. Ho³da 25.II. zosta³ mianowany dyrek-
torem tej szko³y54 .

Gimnazjum krakowskie dzia³a³o zaledwie przez dwa lata. Mimo ¿e jego 
wyk³adowcy mieli wykszta³cenie uniwersyteckie, to profi l nauczania budzi³ 
u nowej w³adzy zasadnicze obiekcje. Ju¿ w maju 1947 roku cofniêto tej insty-
tucji prawa pañstwowe, a tym samym przes¹dzono o jej losie. O. Ho³da, jako 
dyrektor, uda³ siê do Warszawy i w samym ministerstwie edukacji stara³ siê 
o odwo³anie decyzji krakowskiego kuratora. Mi³o przyjêty przez dyrektora 
departamentu, otrzyma³ niejasne obietnice, które by³y potwierdzeniem de-
cyzji wydanej w Krakowie.

Prowincja³ o. F. Marcinek, by uratowaæ odzyskany klasztor i budynek przed-
wojennego gimnazjum, przeniós³ wszystkich gimnazjalistów do Torunia. 
O. Ho³da, dyrektor z Krakowa, rozpoczyna³ tu nowy etap ¿ycia, które mia³o 
swój najbardziej dynamiczny okres.

Tymczasem po wizytacji konsultatora generalnego z Rzymu og³oszono o. 
L. Fr¹sia prowincja³em, a o. K. Ho³dê rektorem klasztoru toruñskiego. Nowy 
rektor przyj¹³ urz¹d z wielk¹ pokor¹, ukazuj¹c w wyg³oszonej przemowie 
swoje braki i niedoskona³ości. Oczekiwa³ szczególnie Bo¿ej ³aski i pomocy 
Matki Najświêtszej. Mia³ tak¿e nadziejê na wyrozumia³ośæ wspó³braci.

 53  KKRT, t. 5, s. 272.
 54  „Przyjecha³ do Krakowa 22.II.1945 r. i zaraz zaj¹³ siê urz¹dzeniem gimnazjum i juwenatu w nowych 

warunkach. Odby³ odpowiedni¹ konferencjê z o. prowincja³em, z dyrektorem i ministrem i u³o¿y³ plan 
urz¹dzenia szko³y i juwenatu, rozmieszczenia i obs³ugi. (...) 25.II o. Ho³da zwo³a³ wspóln¹ konferencjê 
dawnych lektorów. Jej treści¹ by³o przedstawienie szczegó³owego planu oraz organizacji nowych si³ 
nauczycielskich i planu nauki” (AWPR, S. Solarz, Kronika Juwenatu 1939-1946, s. 103-104).
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Mimo obowi¹zków dyrektora gimnazjum i wyk³adowcy funkcja 
prze³o¿onego dawa³a mu wielkie pole pracy rekolekcyjnej. Nic nie mog³o go 
powstrzymaæ przed przepowiadaniem. Uroczystości, świêta maryjne, 
okolicznościowe kazania, rekolekcje parafi alne, rekolekcje dla sióstr i d³ugie 
godziny spowiedzi wype³nia³y mu zwyk³e dni.

Miewa³ kazania na dorocznych procesjach z obrazem Matki Bo¿ej 
Nieustaj¹cej Pomocy, które gromadzi³y ca³y Toruñ. By³y to bowiem 
dziêkczynne modlitwy za ocalenie miasta od nieszczêśæ wojennych, w tym 
od wyzwoleñczego bombardowania przez armiê sowieck¹. M³odzi juweniści i klerycy 
byli pod niebywa³ym urokiem tego przepowiadania.

Jakim by³ na co dzieñ? Pe³en pasji. Matematyk. Racjonalista w metodzie 
duchowości. Rozmodlony. Kaznodzieja o ka¿dej porze dnia. Profesor. Ci¹gle 
gotowy wkraczaæ na nowe drogi. Czasem mia³ ma³o cierpliwości, by zrozumieæ 
tych, którzy wolniej rozumuj¹, maj¹ mniej zdolności, stawiaj¹ o jedno pytanie 
za du¿o. Na lekcje wpada³ z drogi z kapeluszem w rêce. Zaczyna³ nowy dzia³ 
matematyki, pisa³, kreśli³, chcia³ ¿eby go ju¿ uprzedzaj¹co rozumiano, i po 
lekcji wsiada³ znów do tramwaju, by ju¿ gdzieś coś g³osiæ, za³atwiaæ, kogoś 
spowiadaæ. 

SCHY³EK ¿YCIA

O exodusie z Torunia, o jego prowincjalstwie i okolicznościach objêcia 
tego urzêdu wcześniej powiedzieliśmy. Zosta³o nam jeszcze podsumowanie 
bogatego ¿ycia i wspomnienie o okolicznościach śmierci.

Mia³ trzeźw¹ świadomośæ, ¿e odchodzi. Kalendarz przyjêtych prac i reko-
lekcji by³ pe³en, poma³u zacz¹³ siê jednak ¿egnaæ ze światem i ludźmi. By³y 
te¿ dni, kiedy nie dawa³ za wygran¹.

Po swojej wizycie w Rzymie w 1959 r. przez lata stara³ siê o uzyskanie pasz-
portu i wyjazd za granicê. Wszystkie starania koñczy³y siê niepowodzeniem. 
Wsparty pismem ks. prymasa otrzyma³ wreszcie paszport w 1970 r. Chcia³ 
ponownie wyjechaæ do Rzymu, by przeprowadziæ rozmowy w Kongregacji do 
Spraw Zakonnych oraz z³o¿yæ sprawozdanie z pracy zakonów w Polsce. Nadto 
by³ zaproszony, by wyg³osiæ kilka serii rekolekcji dla sióstr urszulanek szarych 
i nazaretanek. Wyjazd zaplanowany na marzec nieco siê przed³u¿y³ z racji 
choroby, ale przebieg³ pracowicie i owocnie. Od spotkania we wspomnianej 
Kongregacji, a tak¿e w Sekretariacie Unii Prze³o¿onych Generalnych, po 
przemówienie w Radiu Watykañskim i wyg³oszenie rekolekcji. Sam tak o tym 
pisa³: Szczytem moich zabiegów w Rzymie by³a audiencja u Ojca Świêtego, osobista, prawie, 
¿e prywatna to znaczy w apartamentach watykañskich, w Sali dei Paramenti, po ogólnej 
audiencji środowej. Przyst¹piwszy do Ojca Świêtego przedstawi³em skrótowo stan zakonów 
mêskich w Polsce (w świetle pozytywnym) trzymaj¹c w rêkach obszerniejsze sprawozdanie 
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(...) Ojciec Świêty wyci¹gn¹³ rêkê i sam wzi¹³ mi to sprawozdanie i powiedzia³: „Attente 
legam, legam attente”. (...) Prze¿y³em wielk¹ ³askê. Oby ten akt przyczyni³ siê tak¿e dla 
dobra Kościo³a i umocnienia zakonów”55 .

Jednak Rzym, do którego przyjecha³, by³ ju¿ inny od tego, który pamiêta³ z lat 
piêædziesi¹tych. Tym razem spotka³ siê z polskimi studentami, aby rozmawiaæ 
o Zgromadzeniu, Kościele, zadaæ szereg istotnych pytañ o przysz³ośæ. By³ 
ch³onny ka¿dej odpowiedzi, byæ mo¿e szuka³ potwierdzenia w³asnych koncep-
cji czy rozwi¹zañ, które mia³y iśæ w określonym przez niego kierunku. Przyje-
cha³, by za³atwiæ jakieś sprawy sióstr nazaretanek, ale i po to, by potwierdziæ 
swoj¹ si³ê, sprawnośæ intelektualn¹, mo¿e i kondycjê fi zyczn¹. W rozmowie 
tryska³ optymizmem, by³ b³yskotliwy. Pytano, ile naprawdê ma lat.

W zasadzie nikt nie s³ysza³, ¿eby o. Ho³da kiedykolwiek chorowa³. Jednak 
z jego listów wynika, ¿e podczas pobytu w Rzymie w 1970 r. przeszed³ zawa³ 
serca i dwa miesi¹ce przele¿a³ w szpitalu. Po rekonwalescencji natychmiast 
wyg³osi³ kilka serii rekolekcji dla zakonnic, odwiedzi³ Francjê i Niemcy, a po 
powrocie do kraju stan¹³ do pracy jak przed zawa³em. 

Rok wcześniej zosta³ jeszcze rektorem klasztoru w Warszawie przy ul. Karol-
kowej. Czu³ siê dowartościowany tym rektorstwem. Dziêkowa³ prowincja³owi 
za odwagê i zaufanie. Bywaj¹c systematycznie na zebraniach prze³o¿onych, 
dyskutowa³ na temat zmian zachodz¹cych w ¿yciu zakonnym i w Prowincji. 
Ślady tych dyskusji mo¿na spotkaæ w prywatnych listach adresowanych do 
podejmuj¹cych dyskusjê wspó³braci.

Nietypowy jubileusz 77 lat swoich urodzin postanowi³ uczciæ wypraw¹ 
w Tatry i zdobyciem Granatów. Ojciec Ryznar, jego towarzysz podró¿y, pad³ 
z wyczerpania po zejściu ze szlaku. Ojciec Ho³da szed³ śpiewaj¹co. Po wakacjach 
powróci³ do pracy i rekolekcjom nie by³o koñca.

W kilka dni przed śmierci¹ zakoñczy³ rekolekcje u sióstr w Sieradzu, 
i maj¹c 80 lat, do³¹czy³ do warszawskiej pieszej pielgrzymki na Jasn¹ Górê. 
Wcześniej w niej nie uczestniczy³. Oczywiście nie dotrzymywa³ pielgrzymiego 
tempa, ale szed³ w³asnym rytmem. Wróci³ z niej wcześniej, gdy¿ od 12 sierpnia 
zaczyna³ w Dêbicy rekolekcje dla sióstr s³u¿ebniczek.

Do Dêbicy przyby³ 12 sierpnia 1987 r. Przez pierwsze trzy dni wyg³asza³ po 
trzy konferencje dziennie z w³aściw¹ sobie energi¹. W tych dniach tak¿e du¿o 
spowiada³. Ostatni¹ konferencjê wyg³osi³ na temat pos³uszeñstwa. Nastêpnie 
spowiada³ do wieczora. Tak zakoñczy³ ostatni dzieñ swojego ¿ycia. Wcześniej 
zauwa¿ono, ¿e jest mocno zmêczony. Byæ mo¿e te kilka dni marszu na Jasn¹ 
Górê przyczyni³o siê do tego zmêczenia.

W nocy przyszed³ atak serca. Przy chorym by³y obecne siostry i kapelan, 
który udzieli³ mu sakramentu namaszczenia chorych. Pogotowie przewioz³o 
go do szpitala w Dêbicy, gdzie zmar³ 18 sierpnia 1987 r. o godz. 5.30 rano.

 55  AWPR, K. Ho³da, Korespondencja z ks. prymasem....
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Wielokrotnie powtarza³, ¿e chcia³by umrzeæ na posterunku pracy. Takiej 
śmierci zazdrości³ swoim wspó³braciom. I sam pad³ jak podciête drzewo.

Wiadomośæ o śmierci o. Kazimierza nape³ni³a wspó³braci smutkiem. 
Rozpoczê³y siê na nowo dyskusje nad przysz³ości¹ i epok¹, która skoñczy³a 
siê wraz z odejściem prowincja³a Ho³dy z urzêdu, a ca³kowicie zamknê³a 
z chwil¹ jego śmierci.

Pogrzeb odby³ siê w Warszawie 21 sierpnia w kościele przy ul. Karolkowej. 
Zgromadzi³ rzeszê wspó³braci, kap³anów diecezjalnych, wiele delegacji sióstr 
zakonnych. Uroczystości przewodniczy³ ks. bp Z. Kraszewski.

Ojca Kazimierza pochowano na Cmentarzu Wolskim w Warszawie. Prze¿y³ 
80 lat, w Zgromadzeniu 59, a w kap³añstwie 54. Przez 12 lat by³ prowincja³em 
zgromadzenia.

Do jego bogatej osobowości warto wróciæ. Konieczna jest analiza jego pism 
i listów do Prowincji. Obrachunek z przesz³ości¹ w kontekście jego osoby 
i dokonañ by³by bardzo owocny w obecnych czasach. Jego wiernośæ, gorliwośæ, 
myśl teologiczna i ¿arliwośæ apostolska staj¹ siê zachêt¹ dla takiej refl eksji. 

Wykaz skrótów:

AWPR – Archiwum Warszawskiej Prowincji Redemptorystów w Tuchowie.
KJWPRK – Kronika Juwenatu Polskiej Prowincji Redemptorystów
   w Krakowie.
KKRB – Kronika Klasztoru Redemptorystów w Braniewie.
KKRG – Kronika Klasztoru Redemptorystów w Gdyni.
KKR£ – Kronika Klasztoru Redemptorystów w £omnicy.
KKRK – Kronika Klasztoru Redemptorystów w Krakowie.
KKRT – Kronika Klasztoru Redemptorystów w Tuchowie.
KKRZ  – Kronika Klasztoru Redemptorystów w Zamościu.
KSWPR  – Kronika Studentatu Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.
KWPR – Kronika Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.
NW – Nasze Wiadomości. Biuletyn Warszawskiej Prowincji 
    Redemptorystów.
SH – Spicilegium Historicum. Roma.

o. dr B. S³ota – historyk Zgromadzenia Redemptorystów, 
wyk³adowca historii biblijnej oraz historii Zgromadzenia.
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ALUMNI WSD REDEMPTORYSTÓW
WOBEC WYDARZEÑ

POLITYCZNO-SPO£ECZNYCH
W LATACH 1903-1945

O. EDWARD NOCUÑ CSSR
NEUMARKT

WSTÊP

Temat mo¿e byæ przyjêty z zaskoczeniem. Czy rzeczywiście w tamtym 
czasie mo¿na mówiæ o polityce w Studentacie?1  Czy alumni seminarium 
zakonnego, odciêci od świata, skupieni wy³¹cznie na formacji duchowej i stu-
diach fi lozofi czno-teologicznych, mieli ochotê i mo¿liwości by interesowaæ 
siê sprawami politycznymi oraz spo³ecznymi? Źród³a wskazuj¹ wyraźnie, ¿e 
nie tylko siê tymi zagadnieniami interesowali, ale te¿ prze¿ywali je bardzo 
¿ywo i g³êboko.

Okres 42 lat (1903-1945) by³ nies³ychanie wa¿ny dla wzrostu Wiceprowincji 
i Prowincji Polskiej. Powstanie Juwenatu (Ma³ego Seminarium) w 1895 r. sta³o 
siê źród³em nadziei, ¿e Wiceprowincja bêdzie mia³a zapewniony nap³yw 
kandydatów do zgromadzenia i potrafi  zapewniæ im dobr¹ formacjê w No-
wicjacie od 1899 r. i w Studentacie od 1903 r.

I wojna światowa, wojna z bolszewikami w 1920 r., a później II wojna 
światowa wymaga³y zdecydowanych postaw. Wydarzenia te nios³y ze sob¹ 
decyzje o zmianach granic, co ³¹czy³o siê z pogl¹dami o s¹siadach. Horyzont 
zainteresowañ alumnów by³ rzeczywiście bardzo szeroki. Nie by³y im te¿ 
obce sprawy wewnêtrzne kraju, choæby zamach majowy. Natomiast sprawy 
spo³eczne nie znalaz³y wiêkszego oddźwiêku w kronice.

Podstawowym źród³em opracowania tego tematu s¹ Kroniki Studentatu. 
Trzeba przyznaæ, ¿e w wiêkszości kronikarze pisali je bardzo dobrze, a szcze-
gólnie cenne s¹ ich opinie o poszczególnych wydarzeniach, o pañstwach, 
narodach i granicach Polski.

 1  Nazwa Studentat jest nazw¹ wewnêtrzn¹, u¿ywan¹ do dzisiaj, a oznacza Wy¿sze Seminarium Du-
chowne Redemptorystów.
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Treśæ artyku³u zostanie przedstawiona w trzech punktach:
1. Wolnośæ Polski.
2. Kraje i narody Europy.
3. Zagadnienia spo³eczne.

1. WOLNOŒÆ POLSKI

Zagadnienie to stawa³o siê nies³ychanie ¿ywe w czasie I i II wojny światowej. 
W chwili powstania Studentatu w 1903 r. nie myślano jeszcze o odzyskaniu 
niepodleg³ości, ale świadomośæ przynale¿ności do jednego narodu, mimo 
podzia³ów zaborczych, by³a bardzo ¿ywa. Z lektury Przegl¹du Powszechnego, 
czytanej podczas posi³ku 11 lipca 1903 r., o z³ym zachowaniu siê Niemców 
wobec Polaków w Poznañskiem, kronikarz, komentuj¹c treśæ wypowiedzi, 
podkreśli³: Mocno to przygnêbia³o nasze serca polskie2 . 

Szczególnym momentem sprzyjaj¹cym refl eksjom patriotycznym okaza³ 
siê pobyt alumnów w Austrii w Studentacie w Mautern. Studenci polscy 
znaleźli siê tam w 1914 r., po ucieczce z Mościsk, przed nadchodz¹cymi Ro-
sjanami. Kiedy odwiedzi³ ich tuchowski prze³o¿ony, Emmanuel Trzemeski 
poprosili o zwolnienie ich od æwiczeñ zakonnych popo³udniowych i ca³y 
czas s³uchali wiadomości z Polski. Później na kanwie s³ów Mickiewicza: 
Ile ciê trzeba ceniæ ten tylko siê dowie, kto ciê straci³, kronikarz pisa³: Trzeba by³o tylko 
nieraz pods³uchaæ nasze rozmowy o polskim jêzyku, polskiej literaturze, polskich obycza-
jach, polskim usposobieniu, śpiewach, sztuce, kaznodziejstwie i t. d., a ³atwo mo¿na by³o 
poznaæ, ¿e a¿ nadto stwierdzamy prawdê s³ów poety. Wiele mamy powodów do têsknoty 
za swojskim otoczeniem. Kiedy któregoś wieczoru s³uchali na gramofonie wrza-
skliwych patriotycznych marszów austriackich, któryś powiedzia³: Mamy 
takie w Maksymówce3 . A przy innej p³ycie ktoś inny powiedzia³: Grajcie wy tu 
sobie (...) My teraz mamy co innego w g³owie, a nie gramofon. 

Alumni uwra¿liwieni byli na wszystko, co dotyczy³o zagadnienia wolności. 
Dlatego nie uszed³ ich uwagi fakt, ¿e kardyna³ Mercier wyda³ list do Belgów, 
w którym oświadczy³: ¿e kraj podbity czy najechany, nie jest poddany, a tym samym 
mieszkañcy nie s¹ zobowi¹zani do pos³uszeñstwa wzglêdem najeźdźcy. Byli tutaj nawet 
tacy miêdzy kap³anami, którzy twierdzili, ¿e Belgowie zobowi¹zani s¹ do pos³uszeñstwa 
Niemcom, mimo, ¿e pokój jeszcze nie zosta³ zawarty, a kraj formalnie poddany. Kronikarz 
koñczy ten wywód pytaniem: Kto ma s³usznośæ?4 

 2  Kronika Studentatu (dalej KS), t. 2, 11.07.1903.
 3  W tym czasie Studentat mieści³ siê w ma³ej miejscowości w Maksymówce k. We³dzirza. Alumni 

powrócili tam w 1915 r., po przesuniêciu siê frontu na wschód.
 4  KS, t. 1, 12.11.1914 r.



45HISTORIA KOŚCIO£A

Podczas pobytu w Austrii klerycy dowiedzieli siê z gazet o istnieniu legio-
nów po stronie rosyjskiej. Fakt ten komentowa³ kronikarz w ten sposób: Wiemy 
wiêc, ¿e oprócz galicyjskich legionów s¹ tak¿e z Królestwa, stoj¹ wiêc we dwóch wrogich 
nawzajem usposobionych obozach. Jakie te¿ bywa spotkanie obu rodzajów tych legionistów?5 

W marcu 1918 r. zjawi³o siê w Maksymówce dwóch legionistów zbieg³ych 
z Hus na Wêgrzech, gdzie ich Austriacy trzymali w obozie i źle traktowa-
li. Poszli oni bocznymi drogami, by dostaæ siê do Królestwa do legionów 
Muśnickiego, co podobno tak samo uczyni³o przed nimi 600 osób6 . Legiony 
te mia³y po³¹czyæ siê z Niemcami przeciwko bolszewikom, ale 5 czerwca 1918 
r. zosta³y przez Niemców rozwi¹zane7 .

W Studentacie sprawê polsk¹ starano siê podkreślaæ przez obchody rocz-
nic patriotycznych. W setn¹ rocznicê śmierci Tadeusza Kościuszki zosta³a 
odprawiona uroczysta Msza św. z wystawieniem, a odpowiednie kazanie 
wyg³osi³ prefekt Adolf ¯ó³towski8 .

Rok 1918 rozbudzi³ nadzieje na odzyskanie wolności. Pierwszego stycznia 
1918 r. kronikarz pyta³: Co bêdzie z nasz¹ Polsk¹? Od grudnia trwa zawieszenie 
broni miêdzy Niemcami i Rosj¹, a z uk³adów nie wynika Polska nie po-
dzielona. Mo¿e ograniczy siê ona tylko do Królestwa...Wola Bo¿a! Bêdziemy czekaæ 
dalszych wniosków9 . W lutym pojawi³y siê w gazetach nowe propozycje. Wed³ug 
prezydenta USA Wilsona Polska mia³aby sk³adaæ siê z Poznañskiego, Prus 
Zachodnich, Górnego Śl¹ska, Galicji, Kurlandii, Litwy i Wo³ynia, siêgaj¹c 
a¿ po Kijów. Kronikarz nie wiedzia³ co o tym s¹dziæ. Stwierdza³ tylko: Bóg 
jeden wie10 . 

Odzyskanie wolności ³¹czy³o siê z problemem ustalania nowych granic 
odrodzonego pañstwa. Prusacy Chcieli pozyskaæ Polaków przez darowanie 
kontrybucji w wysokości 250 tys. marek na³o¿onej na Warszawê za wydanie 
gazet bez cenzury i manifestacje przeciw w³¹czeniu Che³mszczyzny do 
Ukrainy. Niemcy t³umaczyli siê, ¿e to Austriacy spowodowali oderwanie 
Che³mszczyzny od Polski. Kronikarz te zawi³ości skwitowa³ krótko: Kto by 
ich tam zrozumia³11 . Sprawa granic by³a ci¹gle ¿ywa. Kiedy w czerwcu 1918 r. 
pojawi³a siê informacja, ¿e Niemcy chc¹ zabraæ ca³y szmat Królestwa Polskiego 
i przy³¹czyæ go do Prus, kronikarz, na określenie Niemców, u¿y³ tylko jednego 
s³owa: Ga³gany12 . Natomiast z radości¹ przyjmowa³ informacjê, ¿e Pañstwo 
Polskie tworzone bêdzie z Królestwa, Galicji i Poznañskiego wraz z dostêpem 
do morza13 . O wydarzeniach zwi¹zanych z powrotem Józefa Pi³sudskiego do 

 5  Ibidem, 16.01.1915 r.
 6  KS, t. 3, 15.03.1918 r.
 7  Ibidem, 05.06.1918 r.
 8  Ibidem, 14.10.1914 r.
 9  Ibidem, 01.01.1918 r.
 10  Ibidem, 11.02.1918 r.
 11  Ibidem, 25.02.1918 r.
 12  Ibidem, 07.06.1918 r.
 13  Ibidem, 10.10.1918 r.
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Polski 11listopada 1918 r. i o przekazaniu mu w³adzy przez Radê Regencyjn¹, 
dowiedzieli siê 26 listopada z gazety ukraiñskiej Nowa ¯itja14 .

Konfl ikt polsko-ukraiñski skupia³ uwagê alumnów przebywaj¹cych wtedy 
w Maksymówce. W listopadzie i grudniu 1918 r. nie dociera³a do nich prasa 
polska. Zerwana by³a te¿ komunikacja. Wśród wielu informacji docieraj¹cych 
w ró¿ny sposób by³a i ta, ¿e winê za konfl ikt z Ukraiñcami ponosi cesarz 
austriacki Karol, który wszystkie pu³ki ukraiñskie pos³a³ do Galicji Wschod-
niej15 .

Informacje o kolejnych wydarzeniach dotar³y do nich wraz z wydawan¹ 
w Stanis³awowie polsk¹ gazet¹ Znicz, z treści której wynika³o, ¿e przy³¹czono 
do Polski Śl¹sk, Poznañskie, Prusy i Pomorze, ¿e Ignacy Paderewski zosta³ 
prezydentem w Poznaniu, ¿e Józef Haller na czele wojska jedzie okupowaæ 
Gdañsk i na koñcu, ¿e Ukraiñcy og³osili przy³¹czenie Wschodniej Galicji 
a¿ po San do Ukrainy rosyjskiej16 . Dalsze wydarzenia na froncie polsko-
ukraiñskim by³y równie¿ przez alumnów skwapliwie śledzone.

Wydarzenie, które wpisa³o siê mocno w codziennośæ seminaryjn¹, by³a 
wojna polsko-bolszewicka. W czerwcu i lipcu 1920 r. ci¹gle powtarza³y siê 
przygnêbiaj¹ce wieści: Na froncie źle! Z jednej strony panowa³ nastrój kata-
strofi czny, a z drugiej wstêpowa³ w kleryków duch ochotniczy podsycany 
wiadomościami, ¿e ponoæ klerycy i m³odzi ksiê¿a w Warszawie wst¹pili do 
wojska17 . Dnia 6 sierpnia przyjecha³ z Krakowa prowincja³ O. Emmanuel 
Trzemeski do Tuchowa i kaza³ modliæ siê za O. Kazimierza Majgra, który 
chodzi³ od urzêdu do urzêdu, aby kleryków nie zabrano do wojska18 . Kleryc-
kie myśli jednak by³y inne. Wskazuj¹ na to najwyraźniej s³owa kronikarza: 
W sercu naszym tak¿e zadrga³a i wzburzy³a siê krew, boæ przecie¿ ka¿dy kocha³ tê, 
dawno uciśnion¹, a przed chwil¹ z kajdan uwolnion¹ Ojczyznê. Jak¿e jej przyjśæ z po-
moc¹? Karabinu chwyciæ nie mo¿na, bo najpierw musielibyśmy wyst¹piæ z drogiego nam 
Zgromadzenia. Wszyscy modlitwami i wzdychaniem korzyliśmy siê przed Panem Jezusem 
w Najświêtszym Sakramencie i przed Jego Matk¹, a nasz¹ Królow¹ Maryj¹, aby przyszli 
wojsku naszemu z pomoc¹, aby mu dali m¹drych wodzów, odwagê i powodzenie, aby 
nie poni¿yli Kościo³a.

Trudny te¿ by³ czas oczekiwania na decyzjê prowincja³a. Kronikarz wyrazi³ 
to w s³owach: P³yn¹ dni jak zwykle, na przechadzkach, choæ ze wstydem chodzimy. 
S³uszny wstyd, gdy¿ ka¿da matka prawie mog³a nam powiedzieæ; mój syn siê bije, a ci 
po górach na przechadzki chodz¹. Niejeden jawnie pokazywa³ jak mu to przykro, 

 14  Ibidem, 26.11.1918 r. Maksymówka le¿a³a na ca³kowitym uboczu, a jeszcze do tego na skutek walk 
z Ukraiñcami znalaz³a siê po stronie ukraiñskiej. 

 15  Ibidem, 05,09,11,21.11.1918 r.; 09.12.1918 r.
 16  Ibidem, 06.01.1919 r.
 17  Ibidem, 27.06-05.08.1920 r.
 18  Ibidem, 06.08.1920 r.
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jak¹ ofi arê robi Panu Bogu, ¿e nie idzie broniæ kochanej Ojczyzny. Prowincja³ 
czeka³ na socjusza wizytacji O. Teofi la Pasura, a kiedy ten przyjecha³ oznaj-
miono klerykom, ¿e id¹ do wojska. Kronikarz notowa³: Wra¿enie ogromne, a na 
ogó³ weso³e. W poniedzia³ek 9 sierpnia dowiedzieli siê o tej decyzji, a w środê 
udali siê do Krakowa, poniewa¿ jeszcze urz¹dzono akademiê ku czci Serca 
Jezusowego.

Bardzo podniośle kronikarz komentowa³ tê decyzjê. Co wp³ynê³o na to, ¿e 
opuszczamy te ukochane mury. Dawno ju¿ tla³o w sercu naszym pragnienie, aby w jakiś 
sposób okazaæ, ¿e nie jesteśmy wyrodnymi synami Ojczyzny. Widzimy z drugiej strony, jak 
duchowieñstwo stosunkowo bardzo ma³o oddaje Ojczyźnie19 . Do wojska poszli wszyscy 
klerycy i otrzymali kategoriê C 2, co oznacza³o: zdolny do s³u¿by bez broni. 
17 sierpnia otrzymali mundury i przeszli szkolenie na sanitariuszy. Na froncie 
nie byli, a ze s³u¿by zostali zwolnieni 25 października 1920 r. Tymi klerykami 
byli: Ludwik Fr¹ś, Teodor Kaczewski, W³adys³aw Ca³ka, Józef Sochacki, Jan 
Szymaszek i Stanis³aw Misiaszek.

Radosny nastrój w 1921 r. przebija³ przez s³owa kronikarza, który wśród 
powodów do radości wylicza³ podpisany pokój z Rosj¹ i uchwalenie Kon-
stytucji marcowej. Szczególn¹ radośæ wzbudzi³o to, ¿e pos³owie odśpiewali 
Te Deum i z³o¿yli dziêki Panu Bogu za Konstytucjê i uchwalili, ¿e zostanie 
zbudowany kośció³ pod wezwaniem Bo¿ej Opatrzności20 .

Innym wydarzeniem, na które klerycy zareagowali bardzo ¿ywio³owo 
by³ zamach z 12 maja 1925 r. Kronikarz dzieñ ten nazwa³ dniem hañby i grozy, 
a marsza³ka Pi³sudskiego przewrotnym synem, który podniós³ świêtokradzk¹ rêkê 
na matkê sw¹(...). Dalej kronikarz pisa³: dziś ze stu piersi rozdar³ powietrze jêk bólu. 
Polska struchla³a (...) ¿o³nierz polski plami swój honor rycerski i narodowy. Ale ju¿ 15 
maja opinia kronikarza traci swój impet, bo stwierdza on: Trzeba by wielkim 
politykiem byæ, aby ka¿dy z powy¿szych faktów nale¿ycie oświetliæ, wskazaæ przyczyny 
ich i nastêpstwa, oceniæ zdrowo, prawdziwie. Historia poka¿e gdzie s³usznośæ, gdzie gwa³t; 
przysz³ośæ siê pomści, potêpi zbrodnie, wszystkiego z³a nadejdzie kres, zwyciêzc¹ i wieków 
Królem bêdzie Bóg – B¹dźmy cierpliwi, uwa¿nie mówmy „Przyjdź Królestwo Twoje”. 
Powoli klerycy przyszli do siebie, uspokoili siê. Przedtem byli jakby w ci¹g³ej 
gor¹czce, rozpolitykowani. Bura za to bêdzie od O. Prefekta, bez w¹tpienia. Lecz nie dziwmy 
im siê zbyt, boæ to przecie¿ czasy i przejścia prze¿ywamy dziwne, straszne, patrzymy na 
rzeczy bolesne, wstrz¹saj¹ce. Ciekawym zdaniem koñczy tê myśl kronikarz: Kto 
by siê tym nie interesowa³, okaza³by specjalny rodzaj heroicznej cnoty, lub dziwn¹ têpośæ 
rozumu i serca – sic saltem mihi videtur21 .

 19  KS, t. 3, Te wydarzenia opisa³ kronikarz Ludwik Fr¹ś.
 20  Ibidem, 18.03.1921 r.
 21  Ibidem, 12-15.05.1925 r. Ojciec kronikarz Domu w Tuchowie te wydarzenia potraktowa³ bardzo krótko: 

Dosz³y nas wieści z gazety o rewolucji Pi³sudskiego w Warszawie. Strajk kolejowy w nastêpnych dniach. 
W podsumowaniu miesi¹ca maja napisa³: Maj ten by³ miesi¹cem brzemiennym w nastêpstwa dla 
ca³ej Polski i Kościo³a z powodu rokoszu buntownika Pi³sudskiego. Kronika Domu Tuchowskiego, t. 
3, s. 280-281.
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Józef Pi³sudski nie cieszy³ siê zbytnim uznaniem wśród kleryków. Przy 
okazji 11 listopada 1926 r. kronikarz wybrzydza³ siê, ¿e gazety pisa³y o powro-
cie Pi³sudskiego z wiêzienia w Magdeburgu i dopiero pod wp³ywem wzbu-
rzenia opinii publicznej og³oszono w tym dniu świêto narodowe. Do czego 
dosz³o w naszej Polsce – co p. Pi³sudski za¿¹da, musi byæ spe³nione – s³usznie czyta³em 
gdzieś umieszczony ¿art, ¿e Mościcki czyta siê po angielsku Pi³sudski – jak ten zagra, tak 
tamten tañczy 22 . W dniu śmierci Po³sudskiego zapisano tylko: Ś+P Marsza³ek 
Józef Pi³sudski zmar³. Niech Mu ziemia lekk¹ bêdzie. Requiescat. 1n pace!23 .

Wolnośæ Ojczyzny zosta³a poddana kolejnej, jak¿e bolesnej, próbie. Wy-
buch II wojny światowej, okupacja niemiecka, okupacja bolszewicka, g³ód 
i zimno, niepewnośæ, ci¹g³y lêk przed rewizjami i aresztowaniem, przygnêbia³y, 
ale jednocześnie krzep³ w alumnach patriotyzm. W sposób mniej lub bardziej 
uroczysty pamiêtano o świêtach narodowych 3 maja i 11 listopada. 3 maja 
1940 r. po podwieczorku urz¹dzili zakonspirowany wieczorek patriotyczny24 . 
Z okazji tych uroczystości kronikarze najczêściej pozwalali sobie na bardzo 
g³êbokie refl eksje patriotyczne25 .

2. KRAJE I NARODY EUROPY

Do wybuchu I wojny światowej nic nie wskazywa³o na to, ¿e mo¿e nast¹piæ 
jakaś zmiana. O zaborcach Rosjanach i Niemcach opinia by³a negatywna. 
Austria, w kontekście dwóch poprzednich, jawi³a siê jako pañstwo swobód 
narodowych i religijnych. Do Studentatu dociera³y wieści z prac misyjnych 
na terenach zaboru rosyjskiego i pruskiego. Zamach w Sarajewie, nazwany 
oburzaj¹c¹ zbrodni¹26 , by³ jednym spośród wielu wydarzeñ, które doprowadzi³y 
do wybuchu I wojny światowej. Wybuch wojny, ucieczka, perspektywa po-
wstania wolnej Polski, wyzwala³y emocje i zmusza³y wrêcz do wypowiadania 
w³asnych opinii o pañstwach i narodach. 

Lata miêdzywojenne przynios³y nowe wydarzenia na arenie 
miêdzynarodowej. 29 listopada 1936 r. klerycy modlili siê o zmi³owanie Bo¿e 
dla Hiszpanii i Polski proxime i remote zagro¿onych bo: tam wojna, a u nas osmoza 
bolszewicka przez granicê. Europa ju¿ huśta siê na wulkanie. Kronikarz na stronie 
kroniki naklei³ wyciête z gazet fotografi e przedstawicieli przeró¿nych dobrych 
i z³ych kierunków w polityce europejskiej. Byli to: Józef Rydz- Śmig³y, Benito 
Mussolini, Lenin, Trocki i Stalin, bez wskazania, kto jak¹ politykê uprawia27 . 

 22  KS, t. 5, 11.11.1926 r.
 23  KS, t. 6, 12.05.1935 r.
 24  KS, t. 8, 03.05.1940 r., s. 104. 
 25  Ibidem, 03.05.1941 r., s. 284.
 26  KS, t. 3, 30.06.1914 r.
 27  KS, t. 7, 29.11.1936 r.
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Kronikarz wyraźnie poruszony by³ listem genera³a Franko do O. Puchalika, 
w którym genera³ dziêkowa³ za przes³any numer Chor¹gwi Maryi, w której by³o 
wezwanie do modlitwy za Hiszpaniê. Kronikarz pisa³: Gest taki znamionuje 
wielkie osobistości – a tak¹ osobistości¹ bezsprzecznie jest wódz odradzaj¹cej siê Hiszpanii28 .

Rok 1938 przyniós³ kolejne fakty, wobec których alumni wypowiadali swe 
zdanie. Kronikarz stwierdza³: Chocia¿ polityka nie nale¿y do naszych zainteresowañ 
jednak pozwolê sobie zamieściæ kilka s³ów w³aśnie o stosunku jaki obecnie panuje w Europie. 
Autor omawia³ problem Niemców zamieszkuj¹cych Sudety w Czechos³owacji. 
Porusza³ te¿ problem Zaolzia, które Polska odzyska³a, wyra¿aj¹c to w ten 
sposób: W tej tak smutnej dla siebie sytuacji, rz¹d praski zgodzi³ siê na ¿¹dania polskie. 
Polska zajê³a te¿ czêśæ Spiszu i Orawy oraz niektóre szczyty w Tatrach29 .

Rok 1939 zaskakiwa³ nowymi wydarzeniami dotycz¹cymi s¹siadów i Pol-
ski. Po zajêciu Czech i Moraw przez Niemców kronikarz notowa³: nie byliśmy 
przygotowani na tak¹ wiadomośæ. Powstanie wolnej S³owacji widzia³ jako akt 
pomocy Niemcom. Powstanie Karpatoukrainy i zajêcie jej później przez 
Wêgry, stworzy³o wspóln¹ granicê Polski z Wêgrami. Fakt ten radośnie zosta³ 
przyjêty przez ¿o³nierzy z obydwu stron30 . Kiedy Hitler zaj¹³ w 1939 r. K³ajpedê 
kronikarz pisa³: znowu dopuści³ siê nowego bezprawia31 . Marzec, kwiecieñ i maj, to 
kolejne miesi¹ce nios¹ce nowe wydarzenia w stosunkach niemiecko-polskich. 
Polska nie godzi³a siê na ¿¹dania Hitlera: w³¹czenia Gdañska do Niemiec, 
autostrady z Rzeszy do Prus i uznania przez rz¹d polski zaboru Czech32 .

II wojna światowa jeszcze bardziej rozpala³a umys³y. Alumni dyskutowali 
o sytuacji politycznej Polski i Europy. W styczniu 1940 r. podczas dnia sku-
pienia kapitu³ê mia³ Rektor i upomnia³ alumnów, ¿e politykuj¹, kronikarz 
uj¹³ to w nastêpuj¹cych s³owach: O. Rektor da³ nam trochê za uszy – bo ju¿ za du¿o 
¿eśmy politykowali. Prawda to by³a, ale kto dzisiaj nie politykuje!!!33 . A za kilka dni, 
podczas wizytacji Prowincja³a w poszczególnych klasach, kronikarz znów 
pisa³: Zdaje siê, ¿e Prowincja³ nie bêdzie zachwycony naszymi postêpami w nauce. Teraz 
wiêcej myśli siê o wojnie ni¿ o nauce34 . Sprawami wojennymi klerycy nie tylko in-
teresowali siê, ale te¿ nimi przejmowali siê, co utrudnia³o naukê. Bo i jak¿esz 
tu „kuæ”, kiedy tam rozgrywaj¹ siê nasze losy. (...) A duch nasz zamiast nad „Gretem” 
i „Markiem” unosi³ siê nad polami walki i tam krzepi³ siê nadziej¹, która mala³a coraz 
bardziej. Ale „nam pisaæ zakazano”! Wiêc milcza³em. To Ci powiem35 , ¿e ka¿dy nasz 
stan by³ przesycony atmosfer¹ wojenn¹36 . Czerwiec 1940 r. by³ bardzo przesycony 

 28  KS, t. 7, 10.06.1937 r.
 29  Ibidem, 29.09, 01.10, 30.11. 1938 r. Te informacje nie znalaz³y ¿adnego oddźwiêku w Kronice Klasztoru 

w Tuchowie.
 30  Ibidem, 16.03.1939 r.
 31  Ibidem, 23.03.1939 r.
 32  Ibidem, 31.03, 28.04, 05.05, 08.05.1939 r.
 33  KS, t. 8, 21.01.1940 r.
 34  Ibidem, 26.01.1940 r.
 35  Tu kronikarz zwraca³ siê do czytelnika kroniki.
 36  KS, t. 8, 31.05.1940 r.
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atmosfer¹ wojenn¹. Piorunem uderzy³a nas wiadomośæ, ¿e Francja siê podda³a. Czy¿ 
mo¿liwe by³o myślenie? Nie!? Ja nic nie myśla³em. Inni tak samo. Bóg tak chce!! No tak, 
ale to inaczej siê mówi, a inaczej prze¿ywa37 .

Alumni ¿yli wydarzeniami, o których informacje dociera³y do nich 
w ró¿ny sposób. Równie¿ od stacjonuj¹cych w klasztorze Niemców dowia-
dywali siê o ich planach, choæby o planie ataku na Angliê38 . Pod koniec 
lutego 1940 r. oczekiwali na wojnê Zachodu z Niemcami, oczekiwali rów-
nie¿, aby Niemcy wynieśli siê z klasztoru. Kronikarz wyrazi³ to dosadnie: 
kiedy (diabli wezm¹) naszych „gości”39 . Kolejne miesi¹ce oczekiwania przynosi³y 
równie¿ i rozczarowania. Kronikarz pisa³: W polityce coś nie bardzo. Finlandia 
podobno zawar³a z Rosj¹ pokój! A có¿ mia³a biedaczka robiæ, kiedy pomocy nie by³o. 
Sta³y w prawdzie gotowe oddzia³y: angielskie, francuskie i polskie – ale có¿, kiedy Nor-
wegia nie zgodzi³a siê na ich przemarsz przez swoje terytoria, a innej drogi nie by³o. Oby 
Norwegia nie odpokutowa³a za to. A nasze ch³opaki coraz czêściej czmychaj¹ do Wêgrów 
przez „zielon¹” granicê40 . 

Wieczorem 11 czerwca 1940 r. alumni dowiedzieli siê, ¿e W³ochy wyda³y 
wojnê aliantom. Ach te W³ochy. Teraz przepadliśmy. Francja ju¿ siê nie obroni. Miserere 
nobis Domine41 . Po kilku dniach dowiedzieli siê, ¿e Hiszpania pod wp³ywem 
Niemców wyda³a wojnê aliantom!!!??? Kronikarz zareagowa³: Jak piorun uderzy³a 
w nas ta pog³oska! Nie! To nie prawda! To chyba tylko nasi wrogowie chc¹ nas ca³kowicie 
z³amaæ na duchu42 . W grudniu 1941 r. nap³ynê³y wiadomości, które kronikarz 
nazwa³ dobrymi, bo siê okaza³o, ¿e W³osi dostawali w skórê w Grecji i Albanii. 
Byczo! Dobry znak, ¿eby to tylko by³a prawda43 . 

Z niek³amanym zadowoleniem i radości¹ przygl¹dali siê klerycy przygotowa-
niom do wojny Niemiec z Rosj¹. Kronikarz wyra¿a³ tu sw¹ opiniê jasno: Oby 
siê pobili jak najprêdzej. Chyba nam nie bêdzie przez to gorzej jak jest teraz, a lepiej byæ 
mo¿e... Czekamy tego konfl iktu zbrojnego dwóch z³odziei i bandytów, co nam ojczyznê 
zagrabili, jak zbawienia44 . 21 czerwca 1941 r. przyszed³ rozkaz, aby zaciemniaæ 
okna. Kronikarz podsumowa³: Najprawdopodobniej bêdziemy mieæ wkrótce wojnê 
z Bolszewikami, bo z kim¿e by innym. A 22 czerwca pisa³: Wojna!!! Wojna!!! Wojna!!! 
Nareszcie!!! D³ugo oczekiwana, d³ugo przygotowywana wojna Rosji z Niemcami sta³a 
siê nareszcie faktem historycznym. Wiadomośæ, choæ przeczuwana spad³a na nas nieocze-
kiwanie. My ani Niemcom, ani bolszewikom nie ¿yczymy zwyciêstwa – dziwne nasze 
stanowisko wymaga neutralności nie tylko fi zycznej, ale i duchowej. Nam zale¿y na tym, by 
dwie strony jak najbardziej siê wyniszczy³y, os³ab³y, wyczerpa³y. Wtenczas dopiero realniej 

 37  Ibidem, 29.06.1940 r. 
 38  Ibidem, 26.02.1940 r.
 39  Ibidem, 29.02.1940 r.
 40  Ibidem, 13.03.1940 r.
 41  Ibidem, 11.06.1940 r.
 42  Ibidem, 17.06.1940 r.
 43  Ibidem, 11.12.1940 r.
 44  Ibidem, 28.03.1941 r.
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pomyśleæ bêdzie mo¿na o Polsce. Wchodzimy w te zmagania z wielk¹ wiar¹ i nadziej¹.. 
Da Bóg, upadek ciemiêzcy, bêdzie powstaniem uciemiê¿onego!!!45 . W tydzieñ później 
kronikarz zapisa³: Trudno tu po ośmiu dniach wyrokowaæ o losach tej kampanii, zdaje 
siê jednak, ¿e dla Rzeszy bêdzie ona pocz¹tkiem koñca... Nie mo¿na siê oprzeæ analogii 
z epopej¹ napoleoñsk¹46 . 

W tym miejscu przytoczê kilka opinii o niektórych narodach.

Austriacy
W 1914 r. alumni uciekli przed Rosjanami do Mautern. Tam klerycy 

nas³uchiwali, co dzia³o siê w Tuchowie i innych klasztorach. Kiedy przyby³ 
do nich O. Emmanuel Trzemeski, rektor tuchowski, z ogromnym zaintere-
sowaniem s³uchali tego, co im opowiada³. Na podstawie informacji rektora 
podkreślali później, ¿e Rosjanie w Tuchowie z wiêkszym szacunkiem trak-
towali zakonników, ni¿ wojsko austriackie. Natomiast ludnośæ okoliczn¹ 
Rosjanie ³upili bezwzglêdnie. Klerycy dostrzegali, ¿e Austriacy tracili swoj¹ 
pewnośæ pod wp³ywem informacji z frontu47 .

Niemcy
Informacje o Niemcach dociera³y ci¹gle i potwierdza³y dotychczasowe 

negatywne o nich opinie. Dotyczy³y one zachowania siê Niemców na terenach 
Królestwa Polskiego podczas I wojny światowej. Z gazet dowiedzieli siê, ¿e 
w Warszawie 21 lutego pod kościo³em św. Krzy¿a Niemcy zranili 150 osób, 
wychodz¹cych z nabo¿eñstwa, kronikarz wrêcz wykrzykn¹³: Ach te Szwaby – 
zbóje48 . Kiedy nast¹pi³a profanacja katedry we W³oc³awku przez dokonane 
w niej morderstwa przez Niemców, biskup Kazimierz Zdzitowiecki kaza³ 
zamkn¹æ katedrê do czasu, a¿ bêdzie na nowo poświêcona. Kronikarz ko-
mentowa³: To dopiero dzicz barbarzyñska znad Szprewy.

Dalej informowa³, ¿e urzêdnicy polscy z powodu tych okrucieñstw, podaj¹ 
siê licznie do dymisji. Wśród nich Stanis³aw Szeptycki, gubernator lubelski. 
Inni odsy³ali cesarzowi ordery, które im by³o wstyd nosiæ49 .

II wojna światowa sta³a siê okazj¹ do kolejnych wypowiedzi o zachodnich 
s¹siadach. Kiedy w maju 1941 r. Niemcy nakazali porz¹dkowanie strychów 
i piwnic oraz gotowośæ przeciwpo¿arow¹ kronikarz pyta³: Na co to? Przecie¿ 
Rzeszy nic nie zagra¿a...przecie¿ z Rosj¹ stosunki s¹ jak najlepsze... Baj baju...Nie na darmo 
da³ nam Pan Bóg oczy50 .(Chodzi³o o przygotowanie inwazji na Rosjê radzieck¹). 

 45  Ibidem, 22.06.1941 r.
 46  Ibidem, 30.06.1941 r. Tak trafn¹ opiniê wyrazi³ ¿yj¹cy dziś we Wroc³awiu, ówczesny kleryk, kronikarz 

studentacki, O. Stanis³aw Podgórski.
 47  KS, t. 1, 12.11.1914 r.
 48  KS, t. 3, 22.02.1918 r.
 49  Ibidem, 23.02.1918 r.
 50  KS, t. 8, 17.05.1941 r.
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Opisuj¹c warunki w wiêzieniu w Tarnowie, gdzie bicie, g³ód i rozstrzeliwa-
nie by³o norm¹, kronikarz pisa³: ...do jakich to barbarzyñstw doszed³ naród o XV 
wiekowej cywilizacji51 .

Kronikarze wypowiadali siê o Niemcach negatywnie. Jednak umieli te¿ 
zauwa¿yæ postawy pozytywne. Kiedy gestapowcy przyszli do O. Smoroñskiego 
10 czerwca 1941 r. i po rozmowie z nim wizytowali dom, na odchodne jeden 
z nich powiedzia³ do O. Ministra Jana Bi³ki: Uwa¿ajcie na siebie i na nastêpny 
raz b¹dźcie ostro¿niejsi52 . 

Rosjanie
Dnia 7 marca 1918 r. dotar³a do kleryków informacja, ¿e Rosjanie zawarli 

z Niemcami haniebny dla siebie pokój. Zostawili Polskê, Litwê i Infl anty 
do dyspozycji Niemiec. Mieli rozbroiæ natychmiast wszystkie swoje si³y 
na morzu i l¹dzie. Mieli opuściæ Finlandiê i natychmiast zawrzeæ pokój 
z Ukrain¹ oraz nie mieszaæ siê do pañstw centralnych. Niemcy zwyciê¿aj¹, 
dyktuj¹ bowiem pokój, a pañstwa zachodnie s¹ bezradne, nie wiedz¹, co 
pocz¹æ. Upadek Rosji pokazuje jasno, i¿ rz¹dy socjalistyczne i komunistyczne s¹ tylko 
ruin¹ pañstw i narodów53 .

W czasie II wojny światowej Rosjê określano rajem, albo mi³ym panowaniem 
proletariatu54 .W maju 1940 r. przypuszczano, ¿e granica miedzy Rosj¹, a Niem-
cami mi³a przebiegaæ na Wiśle kronikarz pisa³: Podobno Niemcy opuszczaj¹ Polskê 
po Wis³ê, a na ich miejsce maj¹ przyjśæ bolszewicy. Za¿ylibyśmy, wiêc „raju”. A Cholera 
et Bolchevios libera nos Domine55 .

Ukraiñcy
Przebywanie Studentatu w Mościskach i Maksymówce dawa³o mo¿liwośæ 

kontaktu z ludności¹ ukraiñsk¹. Szczególnie rok 1918 by³ obfi ty w ró¿nego 
rodzaju wydarzenia polityczne, ³¹cznie z wojn¹ miêdzy Polsk¹ i Ukrain¹. 
Alumni reprezentowali polsk¹ racjê stanu, co do granic i przynale¿ności 
pañstwowej tych ziem po I wojnie światowej. Dlatego w ró¿nych wypowie-
dziach opowiadali siê jednoznacznie po stronie polskiej. Kiedy zosta³o 
og³oszone w cerkwiach 3 marca 1918 r. powstanie Pañstwa Ukraiñskiego, 
kronikarz pisa³, ¿e Ukraiñcy: jakoś z ukosa spogl¹daj¹ na Polaków56 . Nastêpnie, 
kiedy notowa³, ¿e rz¹d socjalistyczny upad³ i lud sam za¿¹da³ naturalnego 
prawa w³asności osobistej, a nowy dyktator (Skoropacki) wyda³ manifest 
o wolności wyznañ na Ukrainie i kaza³ zwróciæ zabrane maj¹tki kronikarz 

 51  Ibidem, 22.01.1941 r.
 52  Ibidem, 10.06.1941 r.
 53  KS, t. 3, 07.03.1918 r.
 54  KS, t. 8, 27.04.1940 r.
 55  Ibidem, 20.05.1940 r.
 56  KS, t. 3, 07.03.1918 r. 



53HISTORIA KOŚCIO£A

zapisa³ krótko: Bogu dziêki57 . O bitwie o Lwów prawie nic nie wiedzieli, ponie-
wa¿ poczta i komunikacja bardzo źle, albo wcale nie funkcjonowa³y.

W okresie miêdzywojennym nie ma relacji w kronikach o Ukraiñcach, poza 
wspomnieniem o nadejściu ¿yczeñ świ¹tecznych. Przybycie w październiku 
1939 r. studentów ukraiñskich58  i ich pobyt do stycznia 1942 r. w Tucho-
wie, sk³ania³ kronikarzy do wypowiadania o nich swojej opinii. Opinie te 
w wiêkszości by³y pozytywne. Niestety przynajmniej jedna sprawa by³a kości¹ 
niezgody miêdzy alumnami obydwu narodowości. T¹ spraw¹ by³a sympatia 
kleryków ukraiñskich do Niemców. Podczas wigilii świ¹t Bo¿ego Narodzenia 
6 stycznia 1940 r. kronikarz pisa³: Dziś Bracia Ukraiñcy urz¹dzaj¹ sobie wigiliê. 
Nie obesz³o siê bez kutii i pierogów... Niezbyt maj¹ wigiliê – ale zreszt¹ mog¹ siê cieszyæ, 
przecie¿ ich przyjaciele s¹ gór¹59 .

Francuzi
W czasie ofensywy niemieckiej na Francjê, po stronie francuskiej walczy³o 

300 tys. Polaków. Kronikarz stwierdza³: My ju¿ tacy! Tracimy swoje a potem bijemy 
siê za innych!60  Za kilka dni z ¿alem stwierdza³: Z Francj¹ coś niewyraźnie. Marnie 
siê przygotowali, a tyle mieli czasu. Oj Francuzy, Francuzy!!!61 

Niestety kroniki z lat od września 1942 do zakoñczenia wojny nie daj¹ 
mo¿liwości śledzenia nastrojów wśród alumnów. Podaj¹ one tylko fakty bez 
osobistych odniesieñ kronikarzy62 . Dopiero dzieñ zakoñczenia II wojny 
światowej zosta³ przez kronikarza nie tylko zauwa¿ony, ale zamieści³ on pod 
t¹ dat¹ swój komentarz, który zacytujê w ca³ości: Chwila, której wszystkie narody 
oczekiwa³y nadesz³a. Ohydna teutoñska hydra, co miliony w siebie wch³onê³a uzna³a 
siê wreszcie za zwyciê¿on¹. I nie tyle armie sprzymierzone, co raptowny up³yw ducha 
w zwyciêstwo rzuci³y dumnego Germana na klêczki. Kapitulacja jest oczywiście bezwa-
runkowa. Ci, którzy innym przed oczyma mieczem b³yskali i krwawe swe teutoñskie dyby 
na niewinne narody zak³adali dziś zeszli do roli światowych ¿ebraków. Dziś ka¿dy im 
mo¿e przypomnieæ butê i bestialstwo, jakim „czêstowali” podbite narody. Dziś i my Polacy 
przypominamy im Oświêcim, Majdanek i inne miejsca kaźni, które na przysz³ośæ stan¹ 
siê pomnikiem narodowej martyrologii i na wieki świadczyæ bêd¹ o szlachetności serca 
polskiego a zarazem bêd¹ najwymowniejszym świadectwem teutoñskiego absolutyzmu 
i cywilizowanego barbaryzmu niemieckiego. Kronikarz ma szczególne powody ku temu, 
by temu wcielonemu potomstwu szatana oddaæ piêknym za nadobne, gdy¿ mia³ to szczêście 
zapoznaæ siê z panem germanem bez maski kultury i faryzeizmu. Dzieñ 9 maja pozostanie 

 57  Ibidem, 08.05.1918 r.
 58  Studentat ukraiñski znajdowa³ siê w Zboiskach k. Lwowa. Uciekli oni do Polski przed inwazj¹ bol-

szewick¹.
 59  KS, t. 8, 06.01.1940 r.
 60  Ibidem, 17.05.1940 r.
 61  Ibidem, 22.05.1940 r.
 62  Przypuszczaæ nale¿y, ¿e aresztowanie O. Kazimierza Smoroñskiego 6 lutego 1942 r. i jego śmieræ 

w Oświêcimiu 21 maja 1942 r. sk³oni³y studentów do pomijania i komentowania wydarzeñ niebez-
piecznych.
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na d³ugie lata świêtem wszecheuropejskim. Odetchnêliśmy ju¿ nieco swobodniej. Umyślnie 
piszê swobodniej, gdy¿ jeszcze druga gadzina w skórze przyjaciela krepuje nasz¹ wolnośæ. 
P. Bóg da, ¿e w niedalekiej przysz³ości i ona w prochu pope³źnie w zapad³e wschodnie stepy 
a wtenczas dopiero odetchniemy pe³n¹, bo ju¿ swobodn¹ piersi¹ nieprzyciskan¹ ¿adn¹ 
najeźdźcz¹ stop¹. Ju¿ dzisiaj z radości¹ odbieramy wiadomości o zatkniêciu polskich 
sztandarów w odwiecznie s³owiañskich, sarmackich rubie¿ach. Oparliśmy zachodni¹ 
granicê znów o Odrê, wschodnia zaś granica od naszego miecza zale¿eæ bêdzie. Wtenczas 
s³usznie śpiewaæ bêdziemy mogli: „Ojczyznê woln¹ pob³ogos³aw Panie”63 .

3. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE

Zupe³nie mniej informacji otrzymujemy, gdy chodzi o zagadnienia 
spo³eczne. Nie ma w kronikach alumnów wypowiedzi dotycz¹cych ruchu 
ludowego. Jeśli pisano o strajkach, to w kontekście utrapienia, które one 
powodowa³y, nie informuj¹c o przyczynach i organizatorach.

Tematy spo³eczne by³y poruszane, ale bardzo wyrywkowo. Tematem jednej 
z dyskusji fi lozofi cznej w 1905 r. by³a encyklika Rerum Novarum. Prelegent Br. 
Józef Kania wypad³ znakomicie i zupe³nie zadowolony by³ O. Socjusz. Tyle 
dowiadujemy siê z kroniki. Z tej informacji niczego o treści referatu i dyskusji 
nie mo¿emy wywnioskowaæ64 .

Zagadnieniem, które równie¿ ma³o miejsca znalaz³o w wypowiedziach 
kronikarzy by³ socjalizm. Dyskutowano na ten temat w czasie wyk³adów65 . 
W listopadzie 1905 r. O. Bernard £ubieñski nie móg³ wróciæ do Warszawy 
z powodu rozruchów wywo³anych przez socjalistów66 . Nie podejmowali kro-
nikarze próby oceny zjawiska, jakim by³ wtedy socjalizm. Natomiast z satys-
fakcj¹ kronikarz informowa³, ¿e podczas zebrania robotników w We³dzirzu, 
zwo³anego przez socjalistów, zawi¹za³o siê Katolickie Stowarzyszenie Robot-
ników. Tak wiêc socjaliści sami utorowali drogê do tym świetniejszego zwyciêstwa sprawy 
Bo¿ej. Na tym zebraniu byli obecni czterej ojcowie z Maksymówki67 .

Rewolucja rosyjska, październikowa, obalaj¹ca poprzedni¹ Kiereñskiego 
i Lenin og³aszaj¹cy podzia³ gruntów miedzy ch³opów oraz natychmiastowy 
pokój z Austri¹ i Niemcami dla kronikarza by³ przyczyn¹ obaw, ¿eby z tej 
przyjaźni nie zrodzi³y siê podobne stosunki jak w Rosji, do czego d¹¿yli 
socjaliści. Rodzi³a siê równie¿ obawa o Kośció³, bo gdyby rewolucja rozesz³a 
siê po Europie, kto wie czy nie powtórzy³yby siê sceny z Meksyku68 . Tu kro-
nikarz trafi a³ w sedno sprawy.

 63  KS, t. 10, 09.05.1945 r. Ta data nie zosta³a zauwa¿ona przez kronikarza klasztoru.
 64  KS, t. 2, 05.04.1905 r.
 65  Ibidem, 03, 05.04.1905 r.
 66  Ibidem, 02.11.1905 r.
 67  Ibidem, 18.07.1909 r.
 68  Ibidem, 12.11.1917 r.
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Strajki robotnicze w 1921 r., przeciwne przy³¹czeniu Śl¹ska do Polski, 
tak zosta³y ocenione: Oj g³upcy, g³upcy, niby to mi³ośnicy Ojczyzny, a nie chc¹ Śl¹ska 
bogatego w czarne z³oto69 .

Udzia³ w wyborach traktowany by³ powa¿nie. W 1911 r w We³dzirzu 
g³osowali wszyscy z klasztoru, którzy maj¹ 24 lata70 . W 1919 r. odbywa³y siê 
wybory wójta w Maksymówce. Dwóch by³o kandydatów. Klasztor pos³a³ 
14 g³osów na kandydata o nazwisku Litwin, który by³ dobrym cz³owiekiem 
i umia³ po polsku71 , co by³o wa¿ne, bo w tym czasie tereny te nale¿a³y do 
Ukrainy.

Widzimy jak ma³o miejsca w kronikach zajmowa³y sprawy spo³eczne. Trud-
no odpowiedzieæ na pytanie, czy rzeczywiście nie by³y one w świadomości 
alumnów, czy nie pisano o nich, uwa¿aj¹c je za drugorzêdne i niepotrzebne 
w kronikach? Na to pytanie trudno odpowiedzieæ. Wyk³adowcy, na jednej 
z konferencji, podkreślali koniecznośæ szerszego omawiania zagadnieñ 
spo³ecznych w Studentacie poniewa¿ wśród wyk³adów brakowa³o tego te-
matu72 .

ZAKOÑCZENIE

Przedstawiony temat okazuje siê ciekawym studium wra¿liwości alumnów 
na tematy polityczne i spo³eczne w okresie formacji duchowej i intelektualnej 
do ¿ycia zakonnego i kap³añstwa. W porównaniu z Kronik¹ Klasztoru w Tu-
chowie, pisan¹ zawsze przez ojców, to w wielu tematach wypowiedzi alum-
nów by³y obszerniejsze, bardziej spontaniczne i wrêcz zaskakuj¹ce trafności¹ 
opinii. Niektórzy kronikarze potrafi li w sposób plastyczny i bogaty treściowo 
oddaæ atmosferê swoich czasów i nie obawiali siê objawiæ swoich odczuæ. 
Niestety, wielu z nich okaza³o siê tylko faktografami, a z kronik przez nich 
pisanych nie mo¿emy odczytaæ problemów, którymi ¿yli.

W sumie jednak, otrzymujemy pozytywny obraz ludzi m³odych, alumnów 
pe³nych zapa³u, czasem przesadnie idealistycznych, bardzo zainteresowanych 
sprawami ojczyzny i ca³ym kontekstem politycznym w omawianym okresie.

 69  Ibidem, 28.02.1921 r.
 70  KS, t. 3, 19.06.1911 r.
 71  Ibidem, 24.02.1919 r.
 72  Konferencje lektorskie, t. 1, 07.11.1906 24.06.1942, 13.10.1931.

o. dr E. Nocuñ – by³y Prowincja³ Zgromadzenia Redemptory-
stów w Polsce, wyk³adowca historii Kościo³a. Obecnie duszpa-
sterz w Neumarkt (Niemcy).
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 1  Toto studiorum curriculo alumni nostri, etiam Sacerdotes, magnopere ac religiose caveant, [...] unice atque impense 
attendant soli Deo et studiis, soli Deo et studiis. (Constitutiones et regulae congregationis sacerdotum sub titulo Sanctissimi 
Redemptoris, Romae 1936, c. 1267, s. 556); por. A. Desurmont, Regu³a nasza w odniesieniu do celu naszego 
Zgromadzenia. Niebezpieczeñstwa i trudności do zwalczania, Poznañ 1913, s. 398.

  

FORMACJA SEMINARYJNA
POLSKICH REDEMPTORYSTÓW 

W LATACH 1939-1945

O. MACIEJ SADOWSKI CSSR
KRAKÓW 

Burzliwe dzieje ubieg³ego wieku z ca³¹ moc¹ potwierdzi³y znane powiedze-
nie Cycerona: Inter arma silent leges. Apogeum cywilizacji śmierci w XX stuleciu 
przypad³o na lata II wojny światowej. Wśród ogromu nieprawości i zaprze-
czenia wszelkim normom moralnym i wartościom etycznym, gdy prawo 
narodów do samostanowienia i niepodleg³ości musia³o pozostaæ jedynie 
niemym krzykiem, a godnośæ osoby ludzkiej zosta³a zamkniêta za kolczastym 
drutem obozów koncentracyjnych, jedne z nielicznych enklaw wierności 
prawu znaleźæ mo¿na by³o w murach klasztorów. Paradoksem tragicznych 
lat wojennej po¿ogi jest fakt, ¿e im brutalniej ³amane by³y wszelkie zasady 
przez okupantów, tym pieczo³owiciej zakonnicy zachowywali swe w³asne 
regu³y i konstytucje.

Jednym z takich szczególnych miejsc na mapie okupowanej Polski by³ 
klasztor redemptorystów w Tuchowie. Dom ten od 1921 r. by³ zarazem sie-
dzib¹ Wy¿szego Seminarium Duchownego Prowincji Polskiej Zgromadzenia 
Najświêtszego Odkupiciela. Wojenne losy seminaryjnej wspólnoty w Tu-
chowie s¹ odzwierciedleniem prześladowania i cierpienia ca³ego polskiego 
narodu i Kościo³a. Jednak¿e mimo dramatu okupacyjnej nocy zarówno 
wyk³adowcy, studenci oraz ich wychowawcy starali siê wiernie wype³niaæ 
redemptorystowski imperatyw – „soli Deo et studiis” – zawarty w konstytucji 
1267: Przez ca³y czas studiów alumni nasi, a tak¿e Ojcowie, sumiennie dawaæ bêd¹ 
wielkie baczenie [...] oraz czuwaæ usilnie i wy³¹cznie, by ¿yæ tylko dla Boga i studiów, 
tylko dla Boga i studiów1 . 

Studia redemptorystowskie
1/2003   •   s. 57-83
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Donios³ośæ realizacji tego has³a znajduje swoje potwierdzenie w dostêpnych 
autorowi źród³ach z tamtych czasów2  i pośrednio w opublikowanych ju¿ 
ujêciach monografi cznych do podejmowanego tu zagadnienia oraz w in-
nych mniejszych przyczynkach dziejopisarskich3 . Niniejsze opracowanie nie 
pretenduje do miana wyczerpuj¹cego kompendium na temat ca³okszta³tu 
¿ycia i dzia³alności tuchowskiego seminarium czasów II wojny światowej, 
lecz ma byæ jedynie prób¹ odpowiedzi na wa¿kie pytanie o motywy i skutki 
prowadzonej wówczas formacji do ¿ycia kap³añskiego w Zgromadzeniu Re-
demptorystów. Autor pragnie równie¿ przybli¿yæ niektóre charakterystyczne 
postawy seminarzystów i ich prze³o¿onych oraz wybitne osobowości, które 
wywar³y niezatarte piêtno na obrazie ¿ycia seminaryjnego trudnych lat woj-
ny. Szczególnie cennym źród³em informacji s¹ tu wywiady z naocznymi 
świadkami i bohaterami opisywanych wydarzeñ4 .

OBLATI ET IMITATORES CHRISTI

Letnie miesi¹ce 1939 roku obfi towa³y w zwyczajne studentackie troski 
i radości. Czerwcow¹ sesjê egzaminacyjn¹ kronikarz nazwa³ czasem spod znaku 
zielonego stolika, przy którym raczyli nas Wielebni Ojcowie Profesorzy ca³y rok wiedz¹, 
teraz Czcigodny Bracie „redda quod debes”. Szczególnie wyczekiwany przez naj-
starszych studentów – neoprezbiterów, by³ egzamin z teologii moralnej, po 
którym jak kaza³a tradycja studentacka – owi szczêśliwcy otrzymali zegarki 
– bardzo ³adne, o czym nie omieszka³ z lekk¹ nut¹ zazdrości poinformowaæ 
kronikarz5 . Nie zabrak³o te¿ pierwszych wakacyjnych uciech, np. k¹pieli 
w rzece Bia³ej, w trakcie której br. Skoczeñ tak nurkowa³, ¿e spad³y mu okulary, 

 2  Najwa¿niejsze z nich znajduj¹ siê w Archiwum Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w Tuchowie 
(APWR), rkps [bez sygn.] Kronika Klasztoru Tuchowskiego, t. 4-5; rkps [bez sygn.] Kronika Studentatu w Tu-
chowie, t. 8-9; AWPR, rkps [bez sygn.] Conferentiae lectorum, t. 1-2, Maksymówka – Tuchów, 1906-1954; 
AWPR, Akta personalne, teczka o. Karol Winiarski, rkps K. Winiarski, Ksi¹¿ka kleryków, Tuchów 
1938-1945. Archiwum Klasztoru Redemptorystów w Krakowie (AKRK), [bez sygn.] Kronika Ligi Serca 
Eucharystycznego i Marji Niepokalanej, tomy za lata 1937-1943 oraz 1943-1960, nie pag.; „Catalogus Con-
gregationis Ss. Redemptoris Provinciae Polonicae” R.1940.

 3  W. Szo³drski, Redemptoryści w Polsce, t. 2, Klasztory. M³odzie¿. Materia³y 1883-1953, Wroc³aw 1953; J. Wojnow-
ski, Redemptoryści na ziemiach polskich, „Homo Dei” 28: 1959, s. 812-824; 29: 1960, s. 36-50; W. Gaw³owski, 
Zarys dziejów Polskiego Studentatu OO. Redemptorystów, „Nasze Wiadomości. Kwartalnik Polskiej Prowincji 
Redemptorystów” 22: 1967, nr 2, s.68-100; M. Brudzisz, Losy Seminarium Duchownego OO. Redemptorystów 
w latach 1939-1945. (Zarys), w: Kośció³ Katolicki na ziemiach polskich w czasie drugiej wojny światowej. Materia³y 
i studia, red. F. Stopniak, Warszawa 1978, t. 7, z. 3, s. 32-52; ibidem, Redemptoryści, w: ̄ ycie religijne w Polsce 
pod okupacj¹ hitlerowsk¹ 1939 – 1945, red. Z. Zieliñski, Warszawa 1982, s. 709-721; J. Skoczeñ, Wy¿sze 
Seminarium Duchowne Ojców Redemptorystów 1901-1952, praca magisterska PAT, Tuchów 1991; M. Babraj, 
Dzia³alnośæ redemptorystów klasztoru tuchowskiego podczas II wojny światowej 1939-1945, praca magisterska 
PAT, Tuchów 1994.

 4  Wywiad z o. Antonim Bazielichem, Tuchów 7.07.2001; wywiad z o. Stanis³awem Podgórskim, Tu-
chów 4.02.2001; wywiad z o. Stefanem Ryznarem, Lubaszowa 22.02.1997; wywiad z o. Tadeuszem 
Sitko, Warszawa 17.03.2001; wywiad z o Stefanem Zaharkiw, Lwów 5.01.2001; wywiad z o. Stefanem 
Zalewskim, Tuchów 20.01.2001.

 5  AWPR, Kronika Studentatu..., t. 7, s. 180.
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których mimo poszukiwañ nie uda³o siê odnaleźæ, co skwitowano szumnie: 
Neptun za¿¹da³ ofi ary z pierwocin6 .

Tradycyjnym miejscem spêdzania wakacji by³a willa w Lubaszowej, gdzie 
wraz z polskimi studentami odpoczywali po trudach nauki redemptoryści 
kanadyjscy: o. Victor Crean i kleryk drugiego roku teologii Neill Corbett7 . 
Ten ostatni do³¹czy³ do ośmiu polskich wspó³braci i 2 sierpnia 1939 z³o¿y³ 
w tuchowskim sanktuarium profesjê wieczyst¹8 . Znakiem nadchodz¹cego 
zagro¿enia wojn¹ by³ natychmiastowy wyjazd z Polski obydwu Kanadyjczy-
ków (22.08)9 . Na prze³omie lipca i sierpnia o. Kazimierz Smoroñski wyje-
cha³ do jugos³owiañskiej Ljubljany, by jako przedstawiciel Prowincji Polskiej 
Redemptorystów, wzi¹æ udzia³ w obchodach Kongresu Eucharystycznego10 . 
Innym świadectwem dynamizmu tuchowskiego seminarium u progu wojny 
by³o tzw. Triduum Alfonsjañskie. Zjazd ten pod przewodnictwem ks. pra³ata 
Antoniego Borowskiego, profesora teologii moralnej na Wydziale Teologicz-
nym Uniwersytetu Warszawskiego, mia³ w ostatnich dniach wakacji uświetniæ 
obchody setnej rocznicy kanonizacji św. Alfonsa. Jednak wobec faktu nie-
uchronnej, jak siê ju¿ wówczas wydawa³o, zawieruchy wojennej przyby³o do 
Tuchowa jedynie kilku ksiê¿y11 . St¹d te¿ 29 sierpnia w seminarium urz¹dzona 
zosta³a dla gości akademia alfonsjañska12 . Ojców i kleryków odpoczywaj¹cych 
na lubaszowskiej willi dochodzi³y pog³oski o ewentualnym wyd³u¿eniu wa-
kacji do 15 września, a widomym znakiem z³ych czasów, które mia³y nadejśæ, 
by³ nag³y powrót z Torunia kleryków-licealistów wraz ze swym prefektem – 
o. Kazimierzem Ho³d¹ i lektorem – o. Józefem Kaczewskim. Opowiadali oni 
o wielkich koncentracjach wojsk i zajêciu gmachów [toruñskiego] juwenatu przez wojsko13 .

Mimo og³oszenia powszechnej mobilizacji i pierwszych z³owrogich ko-
munikatów radiowych, w pi¹tkowy poranek 1 września 1939 roku odby³a siê 

 6  Ibidem, s 181.
 7  Obaj przyjechali do Tuchowa z Prowincji Toronto 24.08.1938 r., by w polskim studentacie ukoñczyæ 

formacjê zakonn¹. Wed³ug zapisu kronikarza domowego przybyli oni do Polski z zamiarem pobytu 
sta³ego, jednak faktycznie ich zadaniem w Polsce by³o przygotowanie siê do pracy duszpasterskiej 
wśród Polonii kanadyjskiej (AWPR, Kronika Klasztoru..., t. 4, s. 255, 293, 295, 358).

 8  Ibidem, s. 350. Profesami wieczystymi Warszawskiej Prowincji Redemptorystów zostali wówczas: 
Mieczys³aw Dzikowski, Leon Dzwonkowski, Mieczys³¹w F¹fara, Józef Krok, Marian Kieniarski, Jan 
Igielski , Stanis³aw Szczurek i Jan Świerczek.

 9  AWPR, Kronika Klasztoru..., t. 4, s. 358; Ju¿ 30.08.1939 od Crean’a i Corbett’a dotar³a wiadomośæ 
z Londynu o planach podró¿y do Irlandii, gdzie mieli czekaæ na dalsze decyzje prze³o¿onych (Ibidem, 
s. 360).

 10  Archiwum Kurii Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w Warszawie (AKP), Choryści, sygn. 34 
Paszport o. Kazimierza Smoroñskiego i wizy tranzytowe przez Wêgry, S³owacjê i Trzeci¹ Rzeszê oraz 
wjazdowa do Jugos³awii, 26.07-02.08.1939; AWPR, Kronika Klasztoru..., t. 4, s. 345-346, 350.

 11  Oprócz ks. Borowskiego przybyli te¿: o. Prokulski – jezuita z Lublina, ks. Szychtowski z £odzi, lwow-
ski franciszkanin – o. Legowicz oraz ks. Kazimierz Ba³czewski i ks. Bazak, koledzy uniwersyteccy o. 
Świtalskiego z Warszawy, zob. AWPR, rkps [bez sygn.] F. Kaczewski, Wojenna trasa grupy Kaczor – Kaczewski. 
Ostatnie dni przed wybuchem wojny, s. 1; Kronika Klasztoru..., t. 4, s. 360-361; por. W. Szo³drski, Redemptoryści 
w Polsce, t. 2, s. 97; M. Brudzisz, Losy Seminarium..., s. 34.

 12  AWPR, Kronika Klasztoru..., t. 4, s. 360-361.
 13  Ibidem, s. 360; Kronika Studentatu..., t. 8, s. 1-2. Przybyli oni do Tuchowa 26.08.1939 i wobec zaistnia³ej 

sytuacji zostali w³¹czeni w struktury tuchowskiego seminarium.
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inauguracja nowego roku akademickiego14 . Rektor klasztoru – o. Edward 
Górski – po uroczystym odśpiewaniu Veni Creator wypowiedzia³ wobec ca³ej 
wspólnoty znamienne s³owa, które s¹ dobitnym echem fundamentalnego 
„soli Deo et studiis”: Chocia¿ bomby graj¹, chocia¿ w ka¿dej chwili mo¿emy przenieśæ 
siê na tamten świat, [...] to jednak my musimy spe³niæ swój obowi¹zek. Prze³o¿eni chc¹, 
abyśmy siê uczyli, wiêc bêdziemy siê uczyli15 . Nauka nie trwa³a d³ugo, bowiem ju¿ 
5 września, sytuacja sta³a siê tak napiêta, ¿e na burzliwej naradzie ojców 
ustalono, i¿ seminarium zostanie przeniesione do klasztorów na wschod-
nich rubie¿ach Rzeczpospolitej16 . „Przeprowadzka”, która by³a faktycznie 
ucieczk¹, mia³a miejsce 6 września17 . Tego dnia o godzinie 8 rano rektor 
Górski zawiesi³ dzia³alnośæ studentatu w Tuchowie, zaś 28 seminarzystów 
i 14 kleryków-licealistów podzielono na siedem grup, które wyruszy³y na 
Wschód18 . Do Zamościa mieli siê udaæ studenci fi lozofi i pod kierownic-
twem o. Józefa Puchalika, zaś reszta kleryków z profesorami do Mościsk 
albo Lwowa. Na czele pozosta³ych sześciu „partii” kleryckich uciekinierów 
stanêli ojcowie: Teodor Kaczewski, Karol Winiarski, Kazimierz Ho³da, Bruno 
Świtalski, Józef Kaczewski i Jan Jakubowski19 . Szczególne by³y losy ucieczki 
tuchowskich fi lozofów, pod komend¹ – jak sami określali – jenera³a-majora, 
o. Puchalika, bowiem im to powierzony zosta³ najcenniejszy skarb: cudowny 
obraz Matki Bo¿ej Tuchowskiej. Oto jak w skrócie opisali swoje perypetie 
ówczesnemu prowincja³owi cz³onkowie tej grupy, klerycy: Stanis³aw Derus 
i Antoni Skoczeñ.

 14  Kronika Studentatu..., t. 8, s. 7; por. W. Gaw³owski, op. cit., s.79-80.
 15  AWPR, Kronika Studentatu..., t. 8, s. 8; F. Kaczewski, Wojenna trasa..., s. 2.
 16  Prze³o¿eni jasno określili powody przeniesienia seminarzystów do Mościsk i Zamościa – celem zapewnienia 

wiêkszego bezpieczeñstwa studiów, zaś kronikarz domowy dodaje, i¿ chodzi³o o zabezpieczenie kleryków oraz 
m³odych ojców, by ich Niemcy, jak nios³a fama, nie chcieli u¿yæ do wys³ugiwania siê wojsku niemieckiemu i celom 
wojennym przeciw w³asnej Ojczyźnie. Istotnym celem tego wojennego exodusu by³o tak¿e uchronienie 
przed profanacj¹ cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Tuchowskiej (AWPR, Conferentiae lectorum, t. 1, s. 118; 
Kronika Klasztoru..., t. 4, s. 365).

 17  AWPR, Kronika Klasztoru..., t. 4, s.365-366; Kronika Studentatu..., t. 8, s. 12.
 18  Roman Koz³owski, kronikarz studentacki w roku akademickim 1939/1940, podaje liczbê sześciu 

grup uciekinierów, zob. AWPR, Kronika Studentatu..., t. 8, s. 12. O. Marian Kieniarski w swoich wspo-
mnieniach pisze zaś o czterech grupach ewakuacyjnych (AWPR, rkps [bez sygn.] M. Kieniarski, Opis 
podró¿y grupy O. Świtalskiego z Tuchowa do Rzymu, Resistencia 5.02.1987). Znamiennym zaś jest fakt, i¿ 
w maszynopisie szczególnie cennej i wiarygodnej monografi i W. Szo³drskiego, pt. „Redemptoryści 
w Polsce” nie znajdujemy dok³adniejszych danych na ten temat (W. Szo³drski, Redemptoryści w Polsce, 
t. 2, s. 98-102). Niezwykle istotny opis dziejów poszczególnych grup uciekinierów znajduje siê nato-
miast w rêkopisie tej¿e pracy. Fragment ten z nieznanych powodów nie zosta³ w³¹czony do powielanej 
maszynowo edycji (AWPR, rkps [bez sygn.] W. Szo³drski, Redemptoryści w Polsce, t. 2 Klasztory. M³odzie¿. 
Materia³y 1883-1953, nie pag.). Rêk¹ o. Szo³drskiego sporz¹dzony jest równie¿ schemat podzia³u na 
uciekaj¹ce „partie”, który wraz ze wspomnieniami uczestników znajduje siê w Archiwum Prowincji 
Warszawskiej Redemptorystów w Tuchowie (AWPR, Akta Studentatu, teczka Ucieczka z Tuchowa 
(1939)). Poza tym wiarygodnośæ zapisów kronikarza studentatu w pierwszych miesi¹cach wojny nale¿y 
widzieæ przez pryzmat krytycznej samooceny R. Koz³owskiego: Ca³e dwa miesi¹ce, tak pe³ne ciekawych 
wydarzeñ i wypadków mam za sob¹, a tu pamiêæ stêpia³a, a fantazja od podmuchów bombowych uciek³a „w piêty” 
(AWPR, Kronika Studentatu..., t. 8, s. 2, 12).

 19  AWPR, rkps [bez sygn.] W. Szo³drski, Redemptoryści w Polsce, t. 2, rozdz. IX Klasztor w Tuchowie, nie pag.; 
rkps [bez sygn.] Wykaz grup podczas ucieczki z Tuchowa w 1939; rkps [bez sygn.] S. Ryznar, List do 
Prowincja³a. Opis ucieczki grupy O. Ho³dy, Tuchów 30.09.1939; rkps [bez sygn.] D. Stawarz, Relacja z wojennej 
tu³aczki grupy O. J. Kaczewskiego, Tuchów 29.09.1939; rkps [bez sygn.] A. Klaman, Wspomnienia z ucieczki, 
bmrw.
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Wyszliśmy o pó³ do dziesi¹tej rano [we środê 6.09.1939 r. – M.S.]. Szliśmy na Pilzno, 
kryj¹c siê przed samolotami. Cudowny Obraz nieśliśmy na zmiany, a by³o co dźwigaæ, [...] 
wszystko ucieka³o przed kimś. Puściliśmy siê do Dêbicy. Byliśmy tam o 11 w nocy. Z trudem 
dobiliśmy siê do klasztoru S³u¿ebniczek, które uwa¿aj¹c nas za jakichś opryszków wziê³y 
nas na spytki przed wpuszczeniem, a po pó³nocy o. Puchalik odprawi³ mszê św. Dostaliśmy 
kawy i zaraz w dalsz¹ drogê na Mielec20 . Po drodze do Zamościa uciekinierzy 
w habitach uzyskali nieocenion¹ pomoc od przygodnych towarzyszy nie-
doli, uchodźców ze Śl¹ska oraz w napotykanych plebaniach i klasztorach. 
Do furty klasztoru zamojskiego o. Puchalik wraz ze swymi podopiecznymi 
zapuka³ 11 września.

W planach ca³ej operacji ewakuacyjnej dom w Zamościu mia³ byæ miej-
scem docelowym grupy kleryków fi lozofów, którzy z dala od po¿ogi wojennej 
mogliby kontynuowaæ studia pod kierunkiem swego wyk³adowcy. Hitlerowski 
Blitzkrieg wymusi³ jednak znacz¹c¹ korektê tych zamiarów. Ośmiokrotne 
naloty bombowe nastêpnego dnia przyspieszy³y decyzjê o dalszej tu³aczce. 
Wynosz¹c cudowny obraz z bombardowanego Zamościa kierowali siê w stronê 
W³odzimierza i £ucka. Klerycy relacjonowali prowincja³owi: 15.09, piêædziesi¹t 
kilometrów przed £uckiem [...] jakaś Malczewska21  – krewna s³awnego malarza [Jacka – 
M.S.], wziê³a nas na furê i podwioz³a do samego £ucka. [...] Tu zatrzymaliśmy siê 4 dni 
w murach miejscowego seminarium. Zamierzaliśmy dalej jeszcze uciekaæ do Równego, 
ale dowiedzieliśmy siê, ¿e tam s¹ ju¿ bolszewicy. Wobec tego postanowiliśmy zawracaæ.

W katedrze ³uckiej, za rad¹ bpa Karola Niemiry, o. Puchalik zadecydowa³ 
z³o¿yæ drogocenne ramy, sukienkê i korony tuchowskiego obrazu do tajne-
go schowka, w którym znajdowa³y siê ju¿ miejscowe precjoza. Natomiast 
w ogrodzie seminaryjnym uciekinierzy zakopali dwa pistolety, które jako 
swoiste militarne zabezpieczenie nieśli z samego Tuchowa bezu¿ytecznie, bo 
te¿ nikt z m³odych zakonników nie potrafi ³ siê nawet pos³ugiwaæ broni¹. Jak 
b³ogos³awiona by³a to decyzja przekonali siê tu¿ za miastem, gdy zatrzyma³ ich 
pluton krasnoarmiejców przymuszaj¹c do zasypywania leja po bombie. Jeden 
z bolszewików wypowiedzia³ wtedy do nich znamienne zdanie: Dwadzieścia 
lat czeka³em, by ksiêdza zobaczyæ przy ³opacie, a¿ wreszcie siê doczeka³em. Ca³a grupa 

 20  Archiwum Generalne Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek Dêbickich w Dêbicy, [bez sygn.] Kroni-
ka Zgromadzenia Sióstr S³u¿ebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanego Poczêcia w Dêbicy, ks. 1, 1903-1940, 
s. 604. Kronikarka zanotowa³a wówczas: Z dnia 6 na 7 września [1939] w nocy przybyli do nas Ojcowie 
Redemptoryści ewakuuj¹cy siê przymusowo z Tuchowa, unosz¹cy z sob¹ Cudowny Obraz Matki Najśw. By³ to Ojciec 
Józef Puchalik, sześciu Kleryków, braciszek [sic! w grupie by³o siedmiu kleryków: Stanis³aw Derus, Alfons 
Klaman, Roman Koz³owski, Jan Kurzeja, Józef Ortyl, W³adys³aw Rogowski i Antoni Skoczeñ – M.S.] 
i pomocnik [W³adys³aw Patyk – M.S.]. Przew. Ojciec odprawi³ o godz. 1.30 Mszê św. przy świetle wiecznej lampki, 
w tym czasie bowiem ¿aden promyczek świat³a nie śmia³ przedostaæ siê na zewn¹trz. Po Mszy św. otrzyma³y Siostry 
generaln¹ absolucj¹, potem wkrótce Goście nasi opuścili klasztor, udaj¹c siê w dalsz¹ drogê, a nam zostawiaj¹c b³ogie 
wspomnienie pobytu Cudownego Obrazu. Por. AWPR, Kronika Klasztoru..., t. 5, s. 1-2; Kronika Studentatu..., t. 
8, s. 25-27; Catalogus..., s. 19-20; S. Derus, Diariusz ucieczki z obrazem M.B. Tuchowskiej do £ucka na Wo³yniu 
w 1939 r., „Kalendarz Tuchowski ” 1992, s. 113.

 21  Ibidem, s. 117. Malczewscy wraz z pisark¹ Meisnerow¹ uciekali przed hitlerowcami ze swego maj¹tku 
w Domos³awicach.
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pod dowództwem swego „jenera³-majora” doświadczy³a wówczas na w³asnej 
skórze si³y sowieckiej indoktrynacji, gdy kapitan NKWD objaśnia³ zebranym, 
ůňî ňŕęîĺ ńîâĺňńęŕ˙ ńčńňĺěŕ őîç˙éńňâŕ îçíŕ÷ŕĺň. Gdy klerycy odwa¿yli siê spytaæ 
o religiê, pad³a odpowiedź enkawudzisty: Мы и религию ушануем. Z ulotki 
agitacyjnej tuchowiacy dowiedzieli siê o ewakuacji prezydenta Mościckiego 
i marsza³ka Rydza-Śmig³ego do Rumunii. Ich reakcja by³a jednoznaczna: To 
koniec II Rzeczypospolitej!22 

Mimo, i¿ braæ klerycka pod czujnym okiem swego wyk³adowcy nie uleg³a 
ideologii spod znaku sierpa i m³ota, to jednak realne odt¹d bolszewickie 
zagro¿enie zmusi³o ich do przebrania siê w cywilne ubranie. Bocznymi dro-
gami uciekinierzy doszli do Bugu, który uda³o im siê przekroczyæ 23.09 
na moście kolejowym w Strzy¿owie. Wykorzystywali ka¿d¹ nadarzaj¹ca 
siê okazjê do nadrobienia zapasów aprowizacyjnych: w tamtejszej cukrowni 
kupiliśmy na drogê 3 kg cukru do chleba, bo cukier krzepi. [...] Mimo, ¿e by³a niedziela, 
bez mszy, spiesznie udaliśmy siê do Zamościa. [...] St¹d 26.09. trafi ³a siê dobra okazja, 
mianowicie przeje¿d¿a³a przez Zamośæ jejmośæ p. Kawina z Zalasowej. Na wozie by³o 6 
osób, wszystko rodzaju ¿eñskiego, bez furmana. Na furmankê w³o¿yliśmy nasze cymary, 
a myśmy szli piechot¹ z cudownym obrazem na skróty. [...] W Zwierzyñcu schroniliśmy 
siê przed deszczem na wysoki ganek jakiegoś domu. Wtem rozpoczê³a siê w pobliskim lesie 
kanonada wojsk. Zajecha³o niemieckie auto, wyskoczy³ z niego jakiś wojskowy, wyci¹gn¹³ 
ku nam rewolwer i pocz¹³ krzyczeæ: Heraus! Von! W koñcu przyszed³ nam rozum do g³owy, 
¿e trzeba siê z ganku wynosiæ, ¿eby za du¿o nie widzieæ. Grupa uciekinierów wraz 
z o. Franciszkiem Majgierem i br. Benedyktem Andrzejem Pasiek¹, którzy 
do³¹czyli w Zamościu, szczêśliwie dotar³a – przez Pilzno i ponownie gościnn¹ 
Dêbicê – do Tuchowa dnia 2 października, odmawiaj¹c „Te Deum” na widok 
kościo³a i klasztoru. Wojenni stró¿e cudownego wizerunku po powrocie z przy-
musowej „przeprowadzki” przyznali szczerze, i¿ w niebezpieczeñstwie, to nie my 
obraz chroniliśmy, aleśmy sami biegli do niego, by Matka Bo¿a nas strzeg³a23 .

W grupie powracaj¹cych „fi lozofów” zabrak³o jedynie kl. Alfonsa Klama-
na, który zgubiwszy siê w czasie przeprawy przez Bug, w pojedynkê konty-
nuowa³ wygnañcz¹ tu³aczkê, unosz¹c ze sob¹ w plecaku drogocenne wotum 
– krzy¿ pontyfi kalny abpa Leona Wa³êgi. Na szlaku wêdrówki Klamana zna-
laz³ siê m.in. klasztor ukraiñskich redemptorystów w Kowlu, gdzie jego habit 
wzbudzi³ niewybredn¹ reakcjê ulicznej gawiedzi: Patrzcie, papie¿ idzie, papie¿! 
Ze wszystkich uciekinierów, to jemu uda³o siê dotrzeæ najdalej na pó³noc, 
a¿ do Brześcia nad Bugiem, by wreszcie 4.10.1939 zakoñczyæ tu³aczkê w oku-
powanej ju¿ Warszawie24 .

 22  Ibidem, s. 118.
 23  AWPR, Kronika Klasztoru..., t. 5, s. 1-2; Kronika Studentatu..., t. 8, s. 28; rkps [bez sygn.] S. Derus, A. Skoczeñ, 

Relacja o ucieczce grupy o. Puchalika dla Prowincja³a o. F. Marcinka, Tuchów 3.10.1939; por. W. Szo³drski, 
Redemptoryści w Polsce, t. 2, s. 98-101.

 24  Do Tuchowa br. Klaman powróci³ na polecenie prowincja³a dopiero 1.11.1939 (AWPR, Kronika Klasz-
toru..., t. 5, s. 18; rkps [bez sygn.] A. Klaman, Wspomnienia...).
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Spośród pozosta³ych grup uciekinierów szczególnie potoczy³y siê losy 
„partii” dowodzonej przez moralistê – o. Świtalskiego. Wobec beznadziej-
nego po³o¿enia, w jakim znalaz³a siê Polska po inwazji ZSSR z 17 września, 
grupa ta przekroczy³a most na granicy z Rumuni¹ w Zaleszczykach, zaledwie 
3 godziny przed zamkniêciem przejścia granicznego. Byli tam oni świadkami, 
m.in. wywiezienia samochodami Czerwonego Krzy¿a „skarbu polskiego”, 
tj. rezerw z³ota banku centralnego oraz najcenniejszych dzie³ sztuki, w tym 
s³ynnych arrasów wawelskich. Ocaleni przed internowaniem w obozach pol-
skich uchodźców, przez Bukareszt i Zagrzeb dotarli na polecenie ówczesnego 
genera³a Patric’a Murray’a do domu studentatu prowincji rzymskiej w Cor-
tona. Tam ich losy siê rozdzieli³y: J. Kalemba, M. Kieniarski i K. Rutkowski 
udali siê etapami do pracy w misji argentyñskiej, J. Grochot i L. Dzwonkow-
ski pozostali w Italii (ostatni zmar³ 13.10.1940 w Scifelli na gruźlicê), zaś 
o. Świtalski, m³ody i zdolny wyk³adowca, wyemigrowa³ przez Francjê i Angliê 
do Kanady i USA, sk¹d ju¿ nigdy mia³ nie powróciæ25 . 

Inne grupy równie¿ dotar³y do odleg³ych zak¹tków Rzeczypospolitej, zale-
wanej przez okupacyjne armie: „partia” o. Franciszka Kaczewskiego zawróci³a 
dopiero spod Kochawiny nad Stryjem, do Pniatynia za Lwowem dosz³a grupa 
o. Ho³dy, zaś uciekinierzy pod dowództwem prefekta studentatu dojechali 
a¿ w pobli¿e Dubna na Wo³yniu. Socjusz Winiarski i jego dwunastu kom-
panów znaleźli schronienie m.in. w klasztorze ukraiñskich redemptorystów 
w Tarnopolu, a wobec zamkniêcia linii demarkacyjnej miêdzy faszystow-
skim i sowieckim okupantem, a¿ do wiosny roku nastêpnego zamieszkali 
w klasztorze w Mościskach. Powrócili oni do Tuchowa wraz z nowicjuszami 
dopiero z koñcem kwietnia 1940 r. Modlitwa-inwokacja zosta³a wys³uchana: 
Panno Świêta, co Jasnej bronisz Czêstochowy / I w Tuchowie s³yniesz cudami / Powróæ ich 
wszystkich zdrowo – choæby cudem / Do stóp Twego tronu...26 

Decyzja o rozproszeniu seminarzystów w pierwszych tygodniach woj-
ny spotka³a siê z surow¹ krytyk¹ ze strony niektórych ojców i studentów 
jeszcze w trakcie ucieczki27 . Równie¿ z późniejszej perspektywy ca³e to 
przedsiêwziêcie okaza³o siê fi askiem. G³ównym jej motywem by³ z pewności¹ 
lêk przed okupantem, o którego okrucieñstwie kr¹¿y³y rozsiewane wokó³ 
pog³oski. Świadectwem tych nastrojów jest wspomnienie jednego z ucieki-
nierów: tu³aczka, to by³a rzecz ryzykowna, lecz strach przed wrogiem dodawa³ si³, tak i¿ 

 25  Archivio Generale Storico della Congregazione del Santissimo Redentore a Roma (AG), sygn. 
30170001.0440, Genera³ P. Murray do prowincja³a F. Marcinka, Roma 20.10.1939; sygn. 30170001.0444, 
Prowincja³ F. Marcinek do genera³a P. Murray’a, Kraków 8.12.1939; sygn. 30170001.0462, Genera³ 
P. Murray do prowincja³a F. Marcinka, Roma 24.10.1939; sygn. 30170101.0011, Genera³ P. Murray do 
o. R. Vettera, Roma 1.01.1940; sygn. 30170101.0012, Genera³ P. Murray do o. R. Vettera, Roma 10.05.1940; 
AWPR, Kronika Klasztoru..., t. 5, s. 16, 56 (tu list o. B. Świtalskiego z Zagrzebia, 28.09.1939), 137; Kronika 
Studentatu..., t. 8, s. 41, 176, 252, 338, 359, 373-374, 399, 405; [bez sygn.] M. Kieniarski, Opis podró¿y grupy 
O. Świtalskiego z Tuchowa do Rzymu, Resistencia 5.02.1987.

 26  AWPR, Kronika Klasztoru..., t. 4, s. 382-384; t. 5, s. 62; Kronika Studentatu..., t. 8, s. 15, 17, 19-23, 25-29.
 27  AWPR, Kronika Klasztoru..., t. 4, s. 365-368; t. 5, s. 2-3; Kronika Studentatu..., t. 8, s. 30
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gna³ cz³owiek przed siebie28 . Do wojennego wygnania przyczyni³o siê te¿ niezro-
zumienie przez tuchowskich prze³o¿onych intencji prowincja³a Marcinka, 
który sugerowa³ nie ruszaæ siê z miejsca, ale gdyby was razem ze studentatem wyrzucili, 
to naradźcie siê i post¹pcie tak, jak bêdziecie za stosowne uwa¿ali29 . Jednak na pod-
stawie dostêpnych nam źróde³ archiwalnych oraz wspomnieñ uczestników 
tamtych wydarzeñ jednoznacznie pozytywnie nale¿y postrzegaæ postawê 
seminaryjnych wyk³adowców, którzy podjêli próbê ratowania integralności 
seminaryjnej wspólnoty, paradoksalnie za cenê chwilowego rozproszenia. Ry-
zykowna i odwa¿na decyzja z ca³ym baga¿em późniejszych konsekwencji by³a 
przecie¿ wyrazem najwy¿szej troski o przysz³ośæ prowincji i przebieg formacji 
na swoistym zakrêcie historii polskich redemptorystów. Czy¿ pe³na troski 
i ofi ary opieka nad m³odymi zakonnikami w czasie kampanii wrześniowej 
nie by³a w tym kontekście dramatyczn¹ prób¹ realizacji seminaryjnego prin-
cipium „soli Deo et studiis”?

Kampania wrześniowa i konsekwencje rozproszenia seminarzystów pod-
czas ucieczki na Wschód spowodowa³y, i¿ spośród 28 studentów fi lozofi i 
i teologii tylko 17 wznowi³o studia 6 października30 . Wspólnota seminaryjna 
w Tuchowie w dniu wybuchu II wojny światowej sk³ada³a siê z trzech grup 
formacyjnych: studentów teologii i fi lozofi i oraz najm³odszych profesów – 
uczniów dwóch ostatnich lat liceum humanistycznego. W pierwszych dniach 
października 1939 roku do tuchowskiej wspólnoty seminaryjnej do³¹czy³a 
jeszcze jedna grupa uciekinierów: 16-osobowa grupa kleryków z greko-ka-
tolickiej Wiceprowincji Lwowskiej ze swym socjuszem o. W³odzimierzem 
Ma³añczokiem31 . Ukraiñscy redemptoryści uciekali przed bolszewick¹ 
nawa³nic¹, która wlewa³a siê na wschodnie kresy Rzeczypospolitej. Pocz¹tkowo 
Tuchów mia³ byæ dla nich jedynie przystankiem w drodze do Rzymu lub 
macierzystej prowincji belgijskiej, ale w obliczu wojennego zagro¿enia, 16 
października w³¹czono ich formalnie do miejscowej wspólnoty seminaryj-
nej i w tok studiów32 . Obowi¹zki socjusza studentów ukraiñskich przej¹³ o. 
Roman Bachta³owski, który zarazem wyk³ada³ im niektóre traktaty teologicz-
ne, m.in. z teologii moralnej i wschodniej liturgiki33 . Socjusz Bachta³owski 
prowadzi³ równie¿ fakultatywny lektorat z jêzyka ukraiñskiego dla polskich 
kleryków34 .

Ukraiñcy dzielili niedostatki i wojenne problemy tuchowskiej wspólno-
ty, zostali jednak przyjêci z otwartości¹, w duchu braterskiej solidarności. 

 28  Wywiad z o. Stefanem Ryznarem z dn. 22.02.1997, Lubaszowa.
 29  Do dziś dnia jest to wszystko dla mnie tajemnic¹, jak siê to sta³o (AWPR, Akta personalne, rkps teczka o. Fran-

ciszka Marcinka, F. Marcinek, Wspomnienie z mojego ¿ycia, [bmw] 1950, s. 251-252); By³em bardzo zdziwiony, 
¿e klerycy opuścili klasztor (AWPR, Kronika Klasztoru..., t. 4, s. 366-367).

 30  AWPR, Kronika Klasztoru..., t. 4, s. 381; t. 5, s.4-5.
 31  AWPR, Kronika Studentatu..., t. 8, s. 15; wywiad z o. Stefanem Zaharkiw, Lwów 5.01.2001.
 32  AWPR, Kronika Klasztoru..., t. 5, s. 3-4; Kronika Studentatu..., t. 8, s.55.
 33  AWPR, Kronika Klasztoru..., t. 5, s. 9, 13, 28; Kronika Studentatu..., t. 8, s. 43; Conferentiae lectorum, t. 1, s. 119.
 34  Ibidem, s. 119.
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Świadczy o tym przebieg kapitu³y z 10.12.1939, podczas której rektor Gór-
ski zaapelowa³ do polskich kleryków, by zrzekli siê zapasowej pary butów 
zimowych na rzecz ukraiñskich wspó³braci. Kronikarz zanotowa³, jaki by³ 
oddźwiêk na ten apel: Uczyniliśmy to bardzo chêtnie, bo naszym Drogim Gościom 
potrzebne by³y te buty [...]. Po podwieczorku by³o gremialne rozdawanie butów braciom 
Ukraiñcom35 . W trakcie dwuletniej wspólnej formacji studenci obu nacji mieli 
wiele okazji, by manifestowaæ wzajemn¹ solidarnośæ wobec dramatu wojny, co 
nie by³o bynajmniej norm¹ w stosunkach polsko-ukraiñskich w tym okresie. 
Ta duchowa wspólnota najpe³niej wyra¿a³a siê w modlitwie. Ukraiñcy mieli co 
prawda w³asn¹ kaplicê, w której sprawowali liturgiê wed³ug swego obrz¹dku, 
jednak uczestniczyli równie¿ w nabo¿eñstwach ³aciñskich, ubogacaj¹c je 
czêsto swym charakterystycznym polifonicznym śpiewem36 . Podobnie pol-
scy klerycy modlili siê razem z greko-katolickimi wspó³braæmi, choæ nie 
³atwo by³o im odczytaæ sens niektórych czynności liturgicznych oraz ich 
natê¿enie: Bracia Rusini obchodz¹ dziś Wielki Czwartek. Msza św. od 5.30 do 8.00. 
O Hospody! [...] Po po³udniu śpiewali Pasjê, przesz³o trzy godziny. Niektórzy z naszych byli 
na tej Pasji. Trochê nudno – ci¹g³e powtarzanie!37  Wa¿niejsza od ró¿nic by³a nade 
wszystko solidarnośæ w wype³nianiu redemptorystowskiego powo³ania i to 
w warunkach wojny. Wraz ze świêceniami poszczególnych kursów, co roku 
liczba ukraiñskich studentów ulega³a zmniejszeniu, a¿ do ich ca³kowitego 
wyjazdu z Tuchowa na prze³omie 1941 i 1942 r.38  O znaczeniu solidarnej po-
stawy tuchowskiego klasztoru i seminarium wobec ukraiñskich wspó³braci 
dobitnie świadcz¹ s³owa wypowiedziane przez wiceprowincja³a lwowskiego 
o. Józefa de Vocht’a: Ca³a wiceprowincja [lwowska] czuje siê zobowi¹zana wzglêdem 
klasztoru w Tuchowie, gdy¿ dziêki [jego gościnie] studenci ukraiñscy mogli kontynuowaæ 
drogê powo³ania. Pobyt w Prowincji Polskiej przyczyni siê do zacieśnienia i silniejszego 
zawi¹zania na przysz³ośæ wzajemnej braterskiej mi³ości i ¿yczliwości39 . W kontekście 
wrogich nastrojów polsko-ukraiñskich ówczesnej doby, inspirowanych i pod-
sycanych równie¿ z racji odmienności obrz¹dkowych obu s¹siednich nacji, 
postawa wzajemnej solidarności by³a ewenementem w skali przekraczaj¹cej 
jedno li tylko zgromadzenie zakonne redemptorystów, a jej źróde³ szukaæ 
nale¿y w duchowej wspólnocie d¹¿enia do idea³u „soli Deo et studiis”.

W rzeczywistości seminaryjnej polskich redemptorystów mimo wojen-
nych zagro¿eñ priorytetem by³a równomiernie prowadzona formacja du-
chowa i intelektualna. O ile pierwszy z tych elementów opiera³ siê skutecznie 

 35  Wywiad z o. Stefanem Zaharkiw, Lwów 5.01.2001; AWPR, Kronika Studentatu..., t. 8, s. 58.
 36  Wywiad z o. Stefanem Zalewskim, Tuchów 20.01.2001; wywiad z o. Stanis³awem Podgórskim, Tuchów 

4.02.2001.
 37  AWPR, Kronika Studentatu..., t. 8, s. 100. W innym miejscu kronikarz zanotowa³: Aby zadokumentowaæ 

jednośæ obydwu Kościo³ów [sic!], byliśmy dzisiaj u Komunii św. w obrz¹dku wschodnim [...] Ukraiñcy śpiewali – 
bardzo ³adnie (ibidem, s. 58).

 38  Archiwum Pañstwowe w Krakowie – Oddzia³ w Tarnowie, Akta miasta Tuchowa, sygn. M–Tuch.14 
Ksiêga biorcza „Daniny od mieszkañców” (1940-1941); sygn. M–Tuch.22 Rejestr mieszkañców 1885-1941.

 39  AWPR, Kronika Klasztoru..., t. 5, s. 194.
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wojennej zawierusze, o tyle nauka fi lozofi i i teologii oraz jej poziom by³a pod-
dana ci¹g³emu zagro¿eniu ze strony okupanta. Mimo tych niesprzyjaj¹cych 
okoliczności studenci w habitach spêdzali wiêkszośæ swego czasu na studium. 
Próbowano nawet zachowaæ przedwojenny system równomiernego rozk³adu 
materia³u. Na kursie fi lozofi cznym klerycy studiowali cztery semestry po 3 
godziny historii Kościo³a i 7 godzin fi lozofi i, dwa semestry nauki introduk-
cji biblijnej (3 godz.), hebrajskiego (2 godz.), a tak¿e po 1 godz. tygodnio-
wo archeologii biblijnej, patrologii i homiletyki. W studium teologicznym 
obowi¹zywa³o pensum 4 godz. w tygodniu przez osiem semestrów teologii 
dogmatycznej, 3 godziny moralnej, 2 prawa kanonicznego i 3 lekcje skryp-
tury. Nadto trzy pocz¹tkowe kursy teologiczne mia³y godzinê homiletyki, 
katechetyki i pedagogiki, oraz pó³tora roku tyle¿ zajêæ z liturgiki. Z æwiczeñ 
praktycznych nale¿y tu dodaæ: cotygodniowe pó³godzinne wyg³aszanie prób-
nych kazañ, śpiew gregoriañski i polifoniczny trzy razy w tygodniu, a dla 
trzeciego kursu teologii ca³y semestr nauki rubryk mszalnych40 .

Szczególnym wyrazem intelektualnego dynamizmu kleryków w dobie 
wojny 1939-1945 by³y nieprzerwanie praktykowane na mod³ê scholastyczn¹ 
dysputy fi lozofi czno-teologiczne. Prowadzone w jêzyku ³aciñskim dyskusje 
by³y szko³¹ logicznego prowadzenia myśli, formu³owania pytañ, prawid³owej 
konstrukcji argumentów i wyci¹gania odpowiednich wniosków. Dysputy 
odbywa³y siê nieregularnie za wyj¹tkiem wigilii i wspomnienia św. Tomasza 
z Akwinu 6 i 7 marca. W 1942 r. kronikarz zanotowa³ pod tymi datami: Dys-
puta fi lozofi czna odby³a siê dziś o 1730. [...] Na szczególn¹ uwagê zas³u¿y³ defendens – br. 
Krawiec Antoni, który przekonywa³ raczej klasycznymi i dośæ energicznymi gestami ni¿ 
wymow¹ i sam¹ postaw¹, bo siê okropnie trz¹s³. Dysputa wypad³a dobrze, bo o. Puchalik 
zadowolony.[...] Klerycy świeccy [z diecezji ³uckiej gościnnie w Tuchowie na re-
kolekcjach – M.S.], którzy byli u nas na obu dysputach, a¿ oczy wytrzeszczali, ¿e u nas 
tak szwargocz¹ ³acin¹, naturalnie na remisjach porannych zdziwienie to siê zwiêksza, gdy 
s³ysz¹, ¿e to wszyscy tak sobie uje¿d¿aj¹41 . Godnym podkreślenia jest fakt, i¿ mimo 
okupacyjnych trudności poziom wykszta³cenia fi lozofi czno-teologicznego 
polskich redemptorystów zachowa³ wysokie przedwojenne standardy, o czym 
wydatnie przekonuj¹ relacje ks. Tomasza W³ocha, który kilkakrotnie przewod-
niczy³ komisji na egzaminie jurysdykcyjnym w tuchowskim seminarium42 . 

 40  AWPR, [bez sygn.] Ksiêga ocen, t. 1, 1903-1972, nie pag.; por. rkps [bez sygn.] W. Szo³drski, Redemptoryści 
w Polsce, t. 2, rozdz. XXIX Wychowanie zakonnej m³odzie¿y, nie pag.

 41  Wed³ug informacji zawartych na afi szu seminaryjnym rola „defendensa” w dyspucie fi lozofi cznej 
przypad³a tego roku klerykowi Stanis³awowi Podgórskiemu. Temat broninej tezy brzmia³: Intellectus agens 
et possibilis quae ad intellectionem in hoc statu unionis animae cum corpore necessario requiruntur, sunt facultates non 
solumvirtutaliter sed realiter distinctae. Zaproszenie na dysputê teologiczn¹ by³o sformu³owane nastêpuj¹co: 
Festo S. Thomae studiorum ducis as patroni hora 10-ma in aula theologica sequens thesis ex theologia dogmatica defendetur: 
Christus Dominus, omnium Sacramentorum immediatus Institutor, materias et formas aliquorum sacramentorum solum 
in genere instituit, ulteriores determinationes Apostolis et Ecclesiae reliquendo. Defendens: Fr. Antonius Skoczeñ, obiicientes: Fr. 
Ladislaus Rogowski et Fr. Joannes Krawiec (AWPR, Kronika Studentatu..., t. 8, s. 424; wywiad z o. Stanis³awem 
Podgórskim, Tuchów 4.02.2001).

 42  Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, Akta Konsystorskie, rkps sygn. AEp 2256/1942, 3148/1943, 
3601/1944, 2374/1945, ks. dr Tomasz W³och, Sprawozdania z egzaminu jurysdykcyjnego.
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Formacja duchowa alumnów, w swym zasadniczym zrêbie wypracowana 
jeszcze przez św. Alfonsa, opiera³a siê wraz z kszta³ceniem intelektualnym na 
ścis³ym powi¹zaniu rozwoju osobowego i szczerego pragnienia naśladowania 
Chrystusa Odkupiciela. Oblatio – poświêcenie dla Jezusa Chrystusa oraz 
imitatio Christi – upodobnienie siê do Niego, stanowi³y osnowê ówczesnej 
koncepcji duchowej formacji redemptorystów43 . W warunkach wojny, to 
jednak niezmiennie gorliwie, wype³niany by³ seminaryjny porz¹dek, w któ-
rym – zgodnie z wytycznymi samego Za³o¿yciela – znajdowa³a siê Msza 
św., codzienne pó³godzinne rozmyślanie poranne i kwadrans po po³udniu, 
czytanie duchowe, nawiedzenie Najświêtszego Sakramentu, ró¿aniec, rachu-
nek sumienia, spowiedź co 8-15 dni, cotygodniowy dzieñ skupienia i rocz-
ne 8-dniowe rekolekcje. Dla potrzeb formacyjnych nawet w czasie wojny 
prze³o¿eni troszczyli siê o pomoce i materia³y do æwiczeñ duchowych, czego 
przyk³adem jest wydrukowana na powielaczu w marcu 1941 r. broszura autor-
stwa o. Adolfa ̄ ó³towskiego, pt. Rachunek sumienia szczegó³owy redemptorysty oraz 
Ankieta o naśladowaniu P. Jezusa w ¿yciu codziennym kleryka i kap³ana redemptorysty44 . 
Miejscem wspólnotowej rewizji ¿ycia by³a cotygodniowa kapitu³a, w czasie 
której najpierw wyznaczony zelator w postawie klêcz¹cej wyznawa³ swoje winy, 
a nastêpnie oskar¿a³ kleryków45 . Inn¹ form¹ umartwienia by³a dyscyplina, 
choæ nie praktykowana regularnie z racji ¿o³nierzy kwateruj¹cych w klasztorze 
i urz¹dzonego tu w 1943 szpitala46 . Naśladuj¹c św. Alfonsa klerycy szcze-
góln¹ czci¹ otaczali Matkê Bo¿¹, nawiedzali cudowny obraz, z gorliwości¹ 
prze¿ywali świêta maryjne i jej wstawiennictwu przypisywali fakt ocalenia 
tuchowskiej wspólnoty od tragicznych niebezpieczeñstw wojny47 .

Dynamika seminaryjnej rzeczywistości, naznaczonej podstawowym warun-
kiem „soli Deo et studiis”, przenika³a wszystkie wymiary ¿ycia kleryka redemp-
torysty. Organizacja studentatu i jego sprawne funkcjonowanie w trudnych 
realiach wojny domaga³y siê od seminarzystów podjêcia szeregu obowi¹zków 
i zajêæ, które uczy³y postawy wspó³odpowiedzialności i dawa³y poczucie 
w³asnego miejsca i znaczenia we wspólnocie. £¹cznikiem miêdzy prze³o¿onymi 
a studentami by³ senior studentatu, wybierany spośród najstarszych teolo-
gów, ju¿ prezbiterów. W roku akademickiem 1939/1940 funkcje tê pe³ni³ 
o. Franciszek Kaczewski, a w roku 1941/1942 – o. Józef Jarosz48 . Na pocz¹tku se-

 43  Constitutiones et regulae..., c. 1285; Regu³a i ustawy Zgromadzenia Kap³anów pod wezwaniem Naswiêtszego Odkupi-
ciela, Kraków 1923, s. 3; Programme de vie pour les jeunes profès choristes de la Congrègation du Trés Saint Rèdempteur, 
Braine le Comte 1929, s. 15-27; A. Desurmont, op. cit, 396-397.

 44  AWPR, [bez sygn.] Ankieta o naśladowaniu P. Jezusa w ¿yciu codziennym kleryka i kap³ana redemptorysty, Tuchów 
1940; [bez sygn.] Adolf ¯ó³towski, Rachunek sumienia szczegó³owy redemptorysty, Tuchów 1941.

 45  Regu³a i ustawy..., s. 197-198.
 46  W dn. 13. 03.1940 r. kronikarz studentacki zanotowa³: Pierwsza dyscyplina po wielu dniach! Podobno niektórzy 

tylko tykali, zamiast grzmociæ siê z ca³ej si³y na podziêkê Bogu za wolnośæ (AWPR, Kronika Studentatu..., t. 8, s. 88-
89).

 47  [21.06.1940] Te Deum! Zdaje siê, ¿e w ca³ej Polsce tylko my tak dobry mieliśmy czas i warunki do nauki. Dziêki Ci 
Matuchno Tuchowska (Ibidem, s. 120).

 48  Ibidem, s. 367; AWPR, Kronika Klasztoru..., t. 5, s. 28.
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mestru socjusz przekazywa³ alumnom urzêdy, które obejmowa³y ca³ośæ ¿ycia 
seminarium i wspólnoty domowej. W 1942 r. kronikarz wyliczy³ nastêpuj¹ce 
funkcje kleryckie: zelator, mistrz ceremonii, opiekun albumów, fotograf, 
opiekun wody świêconej, dzwonnik, regulator zegarów, rekwizytor, introli-
gator, dux, archwista (fi latelista), opiekun altany, kantor, pisarz nut, opiekun 
ró¿añców, opiekun pi³ki i rzeczy kucharskich, drukarz, powielacze, golarze, 
fryzjerzy, pisarze, kapliczni, kubikularze, pomocnicy biblioteczni49 .

Mimo wojny funkcjonowa³y jak dawniej ko³a homiletyczne 
i grzecznościowe oraz Liga Eucharistici Cordis et Mariae Immaculate50 . 
Dzia³alnośæ Ligi by³a szczególn¹ form¹ kultu eucharystycznego w studentacie. 
W 1942 r. jej cz³onkowie zainicjowali tzw. dni liturgiczne, które mia³y na celu 
pokazaæ ¿ycie Kościo³a w wy¿szej jego formie oraz co przysz³ym s³ugom o³tarza wiedzieæ 
i czym by ¿yæ nale¿a³o51 . Organem Ligi by³o czasopismo „Sacerdos” wydawane 
jako kwartalnik nieprzerwanie, acz z oczywistych powodów – nieregularnie. 
Zadaniem „Sacerdosa” by³o sprowokowanie wewnêtrznej refl eksji na temat 
przygotowania alumnów do kap³añstwa w duchu idei „soli Deo et studiis”. 
Mimo wojennych przeszkód i ograniczeñ dzia³alnośæ pisarska studentów by³a 
znakiem ich zaanga¿owania i seminaryjnego dynamizmu.. By³o to mo¿liwe 
dziêki zapobiegliwości prze³o¿onych. Dziś otrzyma³a Liga maszynê do pisania 
z Krakowa od W. O. Prokuratora [B³a¿eja] Hopa. W ten¿e dzieñ przywióz³ nasz W. O. 
Hop powielacz maszynowy [typu „Ormig”– M.S.] – cudowna rzecz. Bêdziemy teraz 
mogli ³adnie wydawaæ „Sacerdosa” – relacjonowa³ ligijny kronikarz 23 kwiet-
nia 1940 r.52  Studenci powielali równie¿ odezwy prowincja³a, streszczenia 
ksi¹¿ek teologiczno-ascetycznych, plakaty misyjno-rekolekcyjne, „ulotki” 
do abonentów kwartalnika „Homo Dei”, ankiety Ligi i jej ustawy oraz liczne 
zapisy nutowe w³asnych kompozycji. Znamiennym wydaje siê stwierdzenie 
„bezstronnych obserwatorów”, ¿e mimo wojny Liga prze¿ywa obecnie swój z³oty 
okres53 . Świadectwem tego dynamizmu by³o ukazanie siê w czasie wakacji 
1940 r. drugiego pisemka studentackiego, pt. „Bunt M³odych”, które mia³o 
byæ miejscem, gdzie by m³odzie¿ mog³a daæ upust nadmiarowi duchowego potencja³u54 . 
Po o¿ywionej dyskusji i jawnych polemikach w ³onie studentatu prze³o¿eni 
podjêli jednak decyzjê o rozwi¹zaniu czasopisma wraz z ukazaniem siê dru-
giego i zarazem ostatniego numeru w dniu 19.09.1941 r.

Na polu zaanga¿owañ artystyczno-kulturalnych szczególne okazje do 
ujawnienia seminaryjnych talentów dawa³y liczne akademie i przedstawienia 

 49  AWPR, Kronika Studentatu..., t. 8, s. 331-332.
 50  Ibidem, s. 356.
 51  AKRK, Kronika Ligi..., 1943-1960, 23.02.1944, nie pag.
 52  Ibidem, 1937-1943, 23.04.1940. 
 53  Ibidem, 26.09.1940.
 54  AWPR, Kronika Studentatu..., t. 8, s. 339, 346. K³opoty z cenzur¹ ze strony okupanta rozwi¹zano w ten 

sposób, ¿e ofi cjalnie druki te mia³y proweniencjê jeszcze przedwojenn¹, st¹d omijano koniecznośæ 
zabiegów o gestapowski „imprimatur”, por. ibidem, s. 407.
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s³owno-muzyczne z racji imienin prze³o¿onych oraz uroczystości i rocznic ob-
chodzonych w Zgromadzeniu. W trakcie okolicznościowej akademii 3.11.1942 
r., w przeddzieñ imienin rektora Karola Legutkiego, alumni zaprezentowali 
fragmenty V Symfonii Ludwika van Bethovena i osnuty na jej tle „dramat 
duszy”, pt. Da capo al fi ne – krew i ³zy, autorstwa Tadeusza Sitki, w wykonaniu 
Alfonsa Klamana, zaś z okazji Niepokalanego Poczêcia tego¿ roku w klasz-
tornym refektarzu wystawiono tzw. misterium efeskie, zatytu³owane ×áôñå. 
By³a to historia gminy chrześcijañskiej w Efezie w stylu – jak wyrazi³ siê 
kronikarz – ku pokrzepieniu serc. O stopniu zaanga¿owania wspólnoty semina-
ryjnej świadczy fakt, i¿ w tym ostatnim przedstawieniu bezpośrednio wziæùo 
udziaù ok. ¾ studentów55 . Zarówno prze³o¿eni jak i studenci przyznawali, 
¿e przygotowanie akademii sprawia du¿o k³opotu w warunkach wojny, to 
jednak nie zaniechano tego wysi³ku, a czego nie mog³a dokonaæ ni g³owa, ni rêka, 
tego dope³ni³o serce56 . W studentacie panowa³o ogólne przekonanie, i¿ pomimo 
wojny [...] praca na polu kulturalnym wre57 .

Alumnom nie brakowa³o w tym czasie równie¿ pracy fi zycznej. Sytuacja 
ekonomiczna seminarium w omawianym okresie by³a odzwierciedleniem wo-
jennej pauperyzacji ca³ego spo³eczeñstwa. Podstawowym źród³em utrzymania 
zakonników by³o klasztorne gospodarstwo na tzw. „Gadówce”, gdzie klerycy 
spêdzali nierzadko ca³e dnie przy pracy na roli, jak np. w październiku 1942 
r.: Wznowiono praktykê ubieg³oroczn¹ wykopywania, oporz¹dzania i ³adowania na fury 
buraków. [...] Dziś na przynêtê zaproszono nas na podwieczorek. Potem ju¿ podwieczorków 
nie bêdzie. Wszystkie jesienne przechadzki zmarnotrawimy na buraczanych polach. Zostan¹ 
tylko buraki i ... pusty ¿o³¹dek. Kronika bêdzie śpiewa³a bardzo monotonnie...58  Ta sama 
praca by³a jednak¿e czêsto swoistym alibi seminarzystów, którzy udowad-
niali w ten sposób okupantom, ¿e s¹ po¿yteczni i nie zajmuj¹ siê nauk¹, 
st¹d urz¹dzane, co pewien czas ostentacyjne pochody na lubaszowsk¹ willê 
z ³opatami i sadzonkami wikliny na ramionach59 . Czêściej jednak obawiano 
siê pokazywaæ tak¹ straszn¹ gromad¹, bo nó¿ widelec, jaki Szwab zobaczy, ¿e w klasztorze 
tylu bezrobotnych i zrobi donos do „Arbeitsdiestu” czy jakiegoś innego podpiek³a60 . Pod 
koniec wojny, w sierpniu i wrześniu 1944 r., dwudziestu kleryków wraz z oko-
liczn¹ ludności¹ zosta³o przymuszonych przez Niemców do kopania okopów 
i budowy schronów dla Wehrmachtu, a po zwolnieniu – 12.09.1944 – studenci 
musieli zastêpowaæ pracowników klasztornych na Gadówce61 . Mimo starañ 

 55  Ibidem, t. 9, s. 59-63, 80-99.
 56  AWPR, Conferentiae lectorum, t. 2, s. 7; AKRK, Kronika Ligi..., 1943-1960, 1.09.1943, nie pag.
 57  AWPR, Kronika Studentatu..., t. 8, s. 358
 58  Ibidem, t. 9, s. 31-32. W innym miejscu kronikarz odnotowuje nastroje panuj¹ce w trakcie wykony-

wanych prac: Z zazdrości¹ wspominamy te czasy, kiedy to ucz¹cy siê kleryk poza ksi¹¿ka nie mia³ ¿adnych innych 
zainteresowañ. Szkoda wiele o tym pisaæ... rêka boli od ³opaty... ( ibidem, t. 8, s. 294).

 59  Ibidem, s. 275.
 60  Ibidem, s. 303.
 61  AWPR, Kronika Klasztoru..., t. 5, s. 367-369; Kronika Studentatu..., t. 10, s. 16-17; Conferentiae lectorum, t. 2, 

s. 11-12; por. T. Ozga, A nasi ch³opcy w okopach siedz¹, „Nasze Wiadomości” 3: 1948, z. 1, s. 300-306.
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i zapobiegliwości prze³o¿onych alumnom doskwiera³ czêsto g³ód i zimno: 
Wojna robi swoje! Niektórzy nie wytrzymuj¹ ciê¿kich warunków re¿imu germañskiego 
i zaczynaj¹ przybieraæ wygl¹d gotycki...62  Bywa³o i tak, ¿e rarytasem kleryckiego 
podwieczorka by³ chleb z Krakowa, czarny jak kruk, stêch³y, ale trzeba przyznaæ, ¿e 
smaczny...63  Od września 1943 chleb by³ racjonowany po 300 gram na osobê, 
a to minimum nie zawsze by³o zapewnione64 . Mimo trudów klasztornego 
¿ycia klerycy ze zdziwieniem reagowali na nieliczne odejścia z seminaryjnej 
wspólnoty, jak np. zim¹ 1942 roku, gdy uciek³ postulant dopiero co przyby³y, bo nie 
móg³ siê modliæ ca³ymi dniami i by³ zawsze g³odny65 . K³opoty materialne uda³o siê 
seminarzystom przetrwaæ w du¿ej mierze dziêki o. Stanis³awowi Wójciko-
wi, który by³ g³ównym aprowizatorem tuchowskiej wspólnoty. Jednak nade 
wszystko powszechne wśród kleryckiej braci by³o przekonanie o szczegól-
nej ³asce Bo¿ej Opatrzności i opiece Matki Bo¿ej Tuchowskiej w pokonaniu 
wojennych trudności66 . Powy¿sze fakty dobitnie obrazuj¹, w jaki sposób, 
w konkretnych warunkach hitlerowskiej okupacji realizowany by³ w praktyce 
seminaryjny imperatyw formacji w duchu „soli Deo et studiis”.

Formacyjny idea³, by ¿yæ i pracowaæ w murach redemptorystowskiego 
klasztoru i seminarium tylko dla Boga i studiów, nie sta³ w sprzeczności z wy-
chowaniem zakonnej m³odzie¿y w duchu g³êbokiego patriotyzmu i mi³ości 
ojczyzny. Klerycy przy zachowaniu koniecznych środków ostro¿ności, wobec 
czêstego kwaterunku oddzia³ów niemieckich, spotykali siê w sali wspólnej, 
by przy akompaniamencie fortepianu śpiewaæ narodowe pieśni i recytowaæ 
strofy „ku pokrzepieniu serc”, np. 3.05.1940 dziejopis seminaryjny zanoto-
wa³: Po podwieczorku urz¹dziliśmy zakonspirowany wieczór patriotyczny, boæ to przecie¿ 
Trzeci Maj! Jeszcze Polska nie zginê³a!67  Studenci w równej mierze z obrzydzeniem 
odnosili siê do obydwu okupantów: „Zwyciêzcy” podnosz¹ w górê swe nordyckie 
nosy, zalewaj¹c bisurmañskie ¿o³¹dki piwem (skradzionym z Okocimia) i wrzeszcz¹ 
„Heil Hitler”, „Dojczland iber alles” [sic!]. ¯e te¿ Pan Bóg cierpi na świecie takie pa-
skudztwo68 . Zaś w obliczu sowieckiej ekspansji kronikarz spontanicznie zapisa³ 
swoist¹ inwokacjê: Podobno Niemcy opuszczaj¹ Polskê po Wis³ê, a na ich miejsce maj¹ 
przyjśæ bolszewicy. Za¿ylibyśmy wiêc „raju”. A cholera et Bolchevicos libera nos Domine!69  
Z niek³aman¹ radości¹ przyjêli klerycy wybuch wojny niemiecko-radziec-
kiej, czego wyrazicielem by³ ówczesny kronikarz, alumn pierwszego kursu 
fi lozofi i – Stanis³aw Podgórski: My ani Niemcom, ani bolszewikom nie ¿yczymy 
zwyciêstwa. [...] Nam zale¿y na tym, by dwie strony jak najbardziej siê wyniszczy³y, os³ab³y, 
wyczerpa³y. Wtenczas dopiero realniej pomyśleæ bêdzie mo¿na o Polsce70 . Seminarzyści 

 62  AWPR, Kronika Studentatu..., t. 8, s. 109.
 63  Ibidem, s. 48.
 64  Ibidem, t. 9, s. 13; por. wywiad z o. Stefanem Ryznarem, Lubaszowa 22.02.1997.
 65  AWPR, Kronika Studentatu..., t. 8, s. 420.
 66  Ibidem, s. 368.
 67  Ibidem, s. 105.
 68  Ibidem, s. 69.
 69  Ibidem, s. 110.
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mieli te¿ świadomośæ, ¿e stopieñ ich rozpolitykowania nie mo¿e spotkaæ siê 
z aprobat¹ ze strony prze³o¿onych, co kwitowali szczerze – teraz wiêcej myśli 
siê o wojnie ni¿ o nauce, a w innym miejscu kronikarz przyznawa³ – ka¿dy nasz 
stan by³ przesycony atmosfer¹ wojenn¹71 . W styczniu 1940 po kapitule, w czasie 
której rektor upomnia³ studentów za polityczn¹ egzaltacjê, odezwa³y siê 
g³osy: Prawda to by³a, ale kto dzisiaj nie politykuje!72 

Tuchowscy klerycy doświadczyli te¿ bezpośrednich represji ze strony oku-
panta. 17.12.1942 zosta³ uwiêziony kl. Henryk Piszkalski (osadzony, m.in. 
w os³awionym ze szczególnego okrucieñstwa wiêzieniu gestapo na ul. Pomor-
skiej 2 w Krakowie), a nastêpnie wywieziony na roboty do miejscowości Steg, 
nad granic¹ holendersk¹. Po³owa z pozosta³ych w Tuchowie, tego samego roku 
by³a przymuszana do podpisania Volkslisty, zaś szesnastu najm³odszych alum-
nów musia³o 8-9.05.1942 opuściæ seminarium w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem 
gestapo o sekularyzacji wszystkich zakonników przyjêtych po 1.09.1939 r. 
Piêciu z nich zap³aci³o najwiêksz¹ ofi arê za wiernośæ powo³aniu, gdy 6.08.1944 
wraz ze wspólnot¹ domu warszawskiego ponieśli mêczeñsk¹ śmieræ w czasie 
powstania warszawskiego73 . Wobec ci¹g³ego zagro¿enia i niepewności jutra 
trudnych lat drugiej wojny światowej klerycy – redemptoryści odznacza-
li siê wierności¹ w wype³nianiu obowi¹zków seminaryjnej formacji oraz 
niezwyk³ym dynamizmem i zapa³em wśród wyzwañ wojennej rzeczywistości, 
czego najlepszym dowodem jest fakt, i¿ w latach 1940-1945 świêcenia 
kap³añskie otrzyma³o 28 studentów tuchowskiego seminarium (w tym je-
den we w³oskiej Cortonie oraz czterech Ukraiñców)74 . Na drodze do profesji 
wieczystej i prezbiteratu zasadnicz¹ rolê w procesie formacji podstawowej 
spe³niali wychowawcy i profesorzy seminaryjni.

 70  Ibidem, s. 307.
 71  Ibidem, s. 114.
 72  Ibidem, s. 74.
 73  Byli to alumni: Franciszek Dole¿al, Marian Dzierzgwa, Boles³aw Motyka, Jan Nowakowski i Franciszek 

Zasadni. Zob. AG, rkps sygn. 30170009.0053 J. Grochot, Der Fest der Verklärung Christi im Redemptoristenkloster 
in Warschau am 6. August 1944; rkps sygn. 30170009.0054 Patres, clerici studentes et fratres laici necati et combusti 
die 6 Augusti 1944 Varsaviae; AKP, [bez sygn.] Martyrologium Redemptorystów Prowincji Warszawskiej – II 
wojna światowa; AWPR, Kronika Studentatu..., t. 10, s. 18-19; por. W. Szo³drski, Martyrologium duchowieñstwa 
polskiego pod okupacj¹ niemieck¹ w latach 1939-1945, w: Sacrum Poloniae Millenium, t. 11, Rzym 1965, s. 293, 
302-303; M. Brudzisz, Przemienienie Pañskie. W 40-lecie mordu redemptorystów w Warszawie, „Katolik” 1984, 
nr. 31, s. 13; Pamiêtamy o Was... Pamiêci 30 redemptorystów zmordowanych w Powstaniu Warszawskim, oprac. 
J. Do³bakowski i M. Sojka, Pelplin 2000, s. 66-71.

 74  AWPR, rkps [bez sygn.] Dziennik Urzêdowy Zarz¹du Polskiej Prowincji C.Ss.R., lp. 4/1940, 6/1941, 7/1941, 
10/1941, 8/1944, nie pag.; Kronika Studentatu..., t. 8, s. 310-311, s. 457; t. 9, s. 161; t. 10, s. 15, 49; Kronika 
klasztoru..., t. 5, s. 128, 210, 281, 361, 392. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, Acta Episcopalia Consistorii 
Tarnoviesnsis sygn. 2547/1941 Litterae dimissoriae, Tuchów 25.06.1941; sygn. 2142/1942 Litterae dimissoriae, 
Tuchów 9.06.1942; sygn. 3111/1943 Litterae dimissoriae, Tuchów 24.06.1943; sygn. 1244/1945 Litterae 
dimissoriae, Tuchów 19.04.1944; Archiwum Kurii Metropolitarnej w Krakowie, teczka Redemptoryści, 
Litterae dimissoriae, Kraków 14.03.1944.
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DOCTI ET OBSERVANTES

Konstytucje Zgromadzenia Najświêtszego Odkupiciela precyzyjnie 
określa³y zadania lektorów seminaryjnych w studentacie. Dla alumnów win-
ni byli oni spe³niaæ rolê naukowych przewodników po zawi³ych ście¿kach 
dwóch siostrzanych dyscyplin: fi lozofi i i teologii. Wyk³adowcy mieli æwiczyæ 
klerków in litteris et scientiis oraz wspieraæ cierpliwie i ³askawie proces rozezna-
wania redemptorystowskiego powo³ania75 . Z drugiej strony lektorzy wraz 
z wychowawcami stali na stra¿y zachowania nieska¿onej obserwy zakonnej, 
szczególnie dotycz¹cej przedmiotu i organizacji seminaryjnego studium. 
Co wiêcej, sami wyk³adowcy byli zobligowani do wiernego i skrupulatnego 
przyk³adu w przestrzeganiu regu³y76 .

Program ten, wypracowany przez św. Alfonsa Liguoriego k³ad³ szczegól-
ny nacisk na to, aby lektorzy wykazywali ścis³y zwi¹zek wyk³adanych treści 
z ¿yciem duchowym oraz przysz³¹ prac¹ misyjn¹ redemptorystów. Za³o¿yciel 
dobitnie przekonywa³, ¿e prawdziwa wiedza, to autentyczne umi³owanie 
i naśladowanie Chrystusa, a w oparciu o tak¹ wiedzê mo¿na skutecznie 
g³osiæ ewangeliczne przes³anie o obfi tym Odkupieniu. Doktor Najgorliwszy 
w swym planie intelektualnego rozwoju redemptorysty uznawa³ za priory-
tetowe studium teologii moralnej i logiki, gdy¿ te dziedziny wiedzy s¹ – wg 
niego – potrzebne nade wszystko spowiednikowi i misjonarzowi. Św. Alfons 
nakazywa³ te¿, aby w formacji naukowej nie zapominaæ o dwóch istotnych 
elementach: duchowości studentów i ich zdrowiu77 .

Prowincja polska w oparciu o te wzory wypracowa³a w przeci¹gu pierw-
szego trzydziestolecia istnienia w³asnego instytutu formacyjnego jego orga-
nizacyjne ramy i struktury. Najwiêkszym jednak sukcesem na polu formacji 
w dorobku m³odej podówczas prowincji by³o stworzenie silnego i prê¿nego 
zespo³u wykszta³conych specjalistów – seminaryjnych wyk³adowców. S³u¿y³y 
po temu zagraniczne i krajowe studia, których ukoronowaniem by³y zdoby-
wane przez najwytrwalszych tytu³y naukowe, np. podwójny doktorat rzym-
skiego Angelicum z fi lozofi i i teologii w 1923 r. o. Józefa Puchalika, o. Teodor 
Kaczewski – doktor teologii dogmatycznej (Angelicum, 1929), kanonista 
o. Stanis³aw Wójcik (doktorat na Angelicum, 1931) oraz o. Bruno Świtalski – 
doktor teologii moralnej na Uniwersytecie Warszawskim (1937)78 .

W inauguracji roku akademickiego 1939/1940 w gronie wyk³adowców 
wziêli udzia³ ojcowie: Karol Legutki (przedmioty nauczania: historia 

 75  Constitutiones et regulae..., c. 1236, 1292, 1297, s. 548, 563-564.
 76  Omnes studentes [...] Lectores summa veneratione colant obsevantiaque; atque prorsus ipsis se ducendos dedant, ac ne 

„iota” qiudem ex iis negligant, que de studiis preceperint (ibidem, c. 1262, s. 555); Quare eis etiam exemplo virtutis 
et regularis observantiae praeeat (ibidem, c. 1296, s. 564).

 77 A. Desurmont, op. cit., s.338-340, 396-397; por. J. Oppitz, Historia i duchowośæ alfonsjañska, Kraków 1987, 
s. 70.

 78  AWPR, Kronika Studentatu..., t. 5, s. 159; t. 7, s. 52; J. Wojnowski, Redemptoryści..., s. 822-823.
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Kościo³a, a wcześniej patrologia), prefekt studentatu – Teodor Kaczewski 
(teologia dogmatyczna, apologetyka i liturgika), Marian Piro¿yñski (historia 
Kościo³a i patrologia), Józef Puchalik (fi lozofi a i teologia ¿ycia wewnêtrznego), 
Kazimierz Smoroñski (introdukcja biblijna, egzegeza Pisma św., jêzyk hebraj-
ski, historia Izraela, śpiew gregoriañski), Bruno Świtalski (teologia moralna), 
socjusz Karol Winiarski (teologia biblijna i jêzyk hebrajski), Stanis³aw Wójcik 
(teologia pastoralna, moralna, prawo kanoniczne i homiletyka)79 . Oprócz 
studentów fi lozofi i i teologii w tuchowskim seminarium znalaz³a siê rów-
nie¿ 14-osobowa grupa kleryków licealistów, tzw. humaniorzy wraz ze swymi 
nauczycielami. Pocz¹tkowo byli to: o. Franciszek Nowakowski – dyrektor 
liceum i lektor jêzyków klasycznych, o. Kazimierz Ho³da, prefekt, a zarazem 
nauczyciel matematyki i fi zyki oraz polonista – o. Józef Kaczewski80 .

Zawierucha wojenna wymusi³a w nastêpnych latach wojny zmiany per-
sonalne w kadrze pedagogicznej. Pierwszym ich powodem by³a decyzja rady 
domowej o rozproszeniu studentatu i „przeprowadzka” na Wschód. Jako 
jedyny wśród tuchowskich profesorów odradza³ podjêcia ryzyka uciecz-
ki seminarzystów o. Kazimierz Smoroñski. By³ on niew¹tpliwie wybitn¹ 
osobowości¹ w gronie miejscowych wyk³adowców. Gruntownie wykszta³cony 
na Papieskim Instytucie Biblijnym (licencjat w 1924 r.), dyrektor krajowy Ligi 
Świêtości Kap³añskiej, za³o¿yciel i wieloletni redaktor kwartalnika „Homo 
Dei”, autor licznych artyku³ów z zakresu biblistyki, homiletyki, ascetyki 
i mariologii, czynny uczestnik sympozjów teologicznych, regionalny dy-
rektor «Papieskiego Dzie³a Rozkrzewiania Wiary» oraz «Dzie³a Dzieciêctwa 
Jezusowego», dyrektor biblioteki seminaryjnej, a zarazem za³o¿yciel chóru 
ch³opiêcego przy tuchowskim sanktuarium, opiekun upośledzonych fi zycz-
nie i duchowo oraz uznany kaznodzieja i rekolekcjonista. By³ on w koñcu nade 
wszystko lubianym i szczególnie cenionym w studentacie – wszechstronnym 
wyk³adowc¹ seminaryjnym81 .

Po powrocie uciekinierów Smoroñski ze zdwojon¹ energi¹ podj¹³ siê trudu 
intelektualnej formacji m³odych redemptorystów, tym bardziej ¿e organizacjê 
studiów komplikowa³ brak profesorów: Brunona Świtalskiego, a szczególnie 
drugiego biblisty – Karola Winiarskiego82 . W trudnych wojennych warunkach 
Smoroñski podj¹³ siê wyk³adów z introdukcji Pisma św., jêzyka hebrajskiego, 
historii Izraela i egzegezy biblijnej oraz czasowo uczy³ śpiewu gregoriañskiego. 
Świadectwem szczególnych relacji profesora skryptury ze swymi studentami 
by³ jubileusz 25-lecia jego wyk³adów w seminarium. Z tej okazji 24.09.1940 
urz¹dzona zosta³a uroczysta akademia ku czci szanowanego powszechnie 

 79  AWPR, Kronika Klasztoru..., t. 4, s. 293; Conferentiae lectorum, t. 1, s. 119, 131; Catalogus..., s. 6; 
 80  AWPR, Kronika Studentatu..., t. 8, s. 5.
 81  M. Brudzisz, Smoroñski Kazimierz (1889-1942), „S³ownik Polskich Teologów Katolickich” (SPTK), t. 7, 

s. 125-128; S. Piech, Smoroñski Kazimierz (1889-1942), „Polski S³ownik Biografi czny” (PSB), t. 39, s. 345-
346; W. Szo³drski, Redemptoryści w Polsce..., t. 3, s. 181-187.

 82  AWPR, Kronika Klasztoru..., t. 4, s.381; t. 5, s.4-5.
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jubilata. W swej okolicznościowej przemowie prowincja³ Marcinek podziêkowa³ 
pierwszemu w dziejach Prowincji Polskiej tego rodzaju jubilatowi za donios³y wk³ad 
w jej rozwój. Klerycy zaś wyrazili wdziêcznośæ za dobroæ i uśmiech profesora. 
Spod palców br. Klamana pop³ynê³y dźwiêki Marsza ¿a³obnego F. Chopina, 
który w wojennej atmosferze powagi i skupienia mia³ byæ form¹ dedykacji dla 
Smoroñskiego, a okaza³ siê z³owieszczym memento. W kronice studentackiej 
pojawi³o siê zaś pod t¹ dat¹ szczególnej urody wspomnienie: O. Smoroñski cieszy 
siê w naszym Studentacie wielk¹ popularności¹. Ma jedn¹ wielk¹ zaletê, ¿e nie umie siê 
naprawdê gniewaæ, a chwilowe próby udawania, ¿e jest „do ¿ywego obruszony” zupe³nie 
mu siê nie udaj¹. Klerycy w swej niek³amanej szczerości mieli przeciw niemu 
tylko to, ¿e jako mi³ośnik „ślepych rekreacji” wszczyna(³) czêsto brzemienn¹ w s³owa 
burzê przeciw zwalnianiu studentów z wyk³adów. Jawi³ siê wiêc o. Smoroñski jako 
stra¿nik obserwy zakonnej, wierny idea³owi „soli Deo et studiis”. Taka po-
stawa budzi³a jeszcze wiêkszy szacunek wśród zakonnej m³odzie¿y i nie psu³a 
mu popularności i wziêcia. W dowód uznania za pracê na polu oświaty studentackiej 
otrzyma³ jubilat od wdziêcznej wspólnoty now¹ piuskê, stara bowiem – jak 
skwapliwie donosi³ kronikarz – mia³a ju¿ kolor czerwony od dzia³ania promieni 
s³onecznych, co mog³o doprowadziæ do kolizji z biskupem83 .

Smoroñski mimo, i¿ krytykowa³ wrześniow¹ „przeprowadzkê” studentatu, 
nie by³ bynajmniej kryj¹cym siê za sukni¹ zakonn¹, zalêknionym mnichem. 
Ju¿ na samym pocz¹tku hitlerowskiej okupacji da³ siê poznaæ jako odwa¿ny 
patriota i kap³an, któremu nie brak³o prawdziwie u³añskiej fantazji. 7.09.1939 
wkroczy³y do Tuchowa pierwsze oddzia³y Wehrmachtu z 4 Lekkiej Dywizji 
Zmotoryzowanej, a ju¿ 9.09 w wydzielonej czêści klasztoru zamieszka³ sztab 
dywizji z genera³em na czele oraz zosta³ zorganizowany tymczasowy szpital 
polowy (Feldlazaret Nr. 7)84 . O. Smoroñski pe³ni¹cy podówczas funkcjê pre-
fekta kościo³a, aby uchroniæ siê od wizyt nieproszonych gości, wywiesi³ na 
drzwiach swej celi zakonnej kartkê z ostrze¿eniem: Eintritt verboten! Cholera! Jak 
siê okaza³o, by³ to wystarczaj¹cy w tym momencie sposób na zapewnienie 
sobie, choæ w minimalnym stopniu, klasztornej klauzury85 . Oprócz pracy 
konspiracyjnej w ramach tajnego nauczania seminaryjnego redaktor „Homo 
Dei” kontynuowa³ swoje pasje badawcze, m.in. w pracy nad podrêcznikiem 
Historia Izraela, ale tak¿e wspó³uczestniczy³ w akcji pomocy ̄ ydom z podtu-
chowskich Siedlisk86 . Smoroñski wraz ze swymi wspó³braæmi ¿ywo interesowa³ 
siê sytuacj¹ polityczn¹, potajemnie s³ucha³ radia i co wiêcej, wykorzystywa³ 
swoje liczne kontakty korespondencyjne do informowania konfratrów z kraju 
i z zagranicy o po³o¿eniu redemptorystów w Generalnym Gubernatorstwie. 

 83  AWPR, Kronika Klasztoru..., t. 5, s. 85; Kronika Studentatu..., t. 8, s. 167-168; AKRK, Kronika Ligi..., 1937-
1943, 24.09.1940, nie pag.

 84  S. Derus, Tuchów – miasto i gmina do roku 1945, Tuchów 1992, s. 121-122.
 85  AWPR, Kronika Klasztoru..., t. 4, s. 373-375; Kronika Studentatu..., t. 8, s. 14.
 86  Smoroñski wystara³ siê te¿ o zwolnienie klasztoru tuchowskiego z obowi¹zku rekwizycji na rzecz 

wojska niemieckiego w listopadzie 1939 r., zob. AWPR, Kronika Studentatu..., t. 8, s. 48; Conferentiae 
lectorum, t. 1, s. 131; por. M. Brudzisz, Redemptoryści, s.717; S. Piech, op. cit., s. 346.
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Ta swoista nieostro¿nośæ, a raczej naiwna wiara w przestrzeganie przez nazi-
stów prawa o tajemnicy korespondencji, doprowadzi³y zrazu do ostrzegawczej 
rewizji klasztoru 10.06.1941, a¿ wreszcie do aresztowania go przez Gestapo 
w lutym nastêpnego roku87 . Po dwumiesiêcznym pobycie w wiêzieniu tarnow-
skim przy ul. Urszulañskiej, zosta³ wywieziony w transporcie z dn. 16.04.1942 
do KL Auschwitz. Na datowanych 3 i 10.05.1942 oświêcimskich kartkach 
pocztowych, spisanych jeszcze w obozowym bloku nr 21a, donosi³ on rekto-
rowi tuchowskiemu o poprawie stanu swego zdrowia, dziêkowa³ za przesy³ki 
pieniê¿ne (60 i 45 marek) oraz przekazywa³ pozdrowienia panu [prowincja³owi 
– M.S.] Marcinkowi i wszystkim przyjacio³om88 . W przeddzieñ wywiezienia do 
Dachau, ciê¿ko pobity, zmar³ w obozowym szpitalu w nocy z 21 na 22 maja, 
z wypalonym na ramieniu numerem 29706. Prowincja pogr¹¿y³a siê w ¿a³obie 
po stracie swego wybitnego konfratra, ale szczególne przygnêbienie i smutek 
zapanowa³y wśród tuchowskich kleryków i tylko ca³kiem nowa prawie piuska 
ulubionego profesora skryptury by³a widomym znakiem jego wierności „soli 
Deo et studiis”89 .

Wszyscy seminaryjni wyk³adowcy stanêli w czasie wojny wobec wyzwania, 
by nie dopuściæ do realizacji planów okupanta, wyra¿onych jednoznacznie 
ustami gubernatora Hansa Franka: Polakom nale¿y pozostawiæ tylko takie mo¿liwości 
kszta³cenia siê, które oka¿¹ im beznadziejnośæ ich po³o¿enia narodowego90 . Ju¿ z koñcem 
października 1939 roku w³adze GG wyda³y szereg zakazów i ograniczeñ, co 
do funkcjonowania szkolnictwa, w tym seminariów duchownych. Zakazy te 
nie pozosta³y tylko na papierze91 . 28 stycznia 1940 roku starostwo tarnowskie 
wystosowa³o do klasztoru szereg pytañ: czy seminarium jeszcze funkcjonuje, 
jaka jest podstawa prawna seminarium i jego stosunek do pañstwa polskie-
go, ilu ksiê¿y obcych narodowości z niego wysz³o (chodzi³o tu o kleryków 
ukraiñskich)? Rektor Górski i o. Jan Bi³ko z³o¿yli wyjaśnienia, ¿e jest to zak³ad 
prywatny, który kszta³ci m³odzie¿ Zgromadzenia, prawnie opiera siê na kon-
kordacie i nie pobiera³ od pañstwa ¿adnych subwencji92 .

 87  Wywiad z o. Stefanem Zalewskim, Tuchów 20.01.2001.
 88  AWPR, Kronika Klasztoru..., t. 5, 205; AKP, Choryści, [sygn.] 34, Kartki pocztowe z KL Auschwitz od 

o. Kazimierz Smoroñskiego dla o. Karola Legutkiego, Auschwitz 3 i 10.05.1942; ibidem, J. Igielski, 
Wspomnienie o O. Kazimierzu Smoroñskim, bmrw.

 89  AWPR, Kronika Klasztoru..., t. 5, s. 85, 123, 181, 196, 205, 209, 215, tu telegram komendanta KL Auschwitz 
do K. Legutkiego o śmierci K. Smoroñskiego, Auschwitz 22.05.1942; Kronika Studentatu..., t. 8, s. 301, 
304, 413, 434, 437, 445

 90  S. Piotrowski, Dziennik Hansa Franka, Warszawa 1950, s. 396; por. Ausbildung von polnischen Jugendlichen für 
die gewerbliche Wirtschaft. Verfügungen II 577, „Vertrauliche Informationen. Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiter Partei”, Partei-Kanzlei München, nr 3/6, 9.10.1940; J. Krasuski, Tajne szkolnictwo polskie w okresie 
okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Warszawa 1977, s. 37.

 91  Verordnungsblatt des Generalgouvernuers für die besetzten polnischen Gebiete, Jb. 1939, Nr. 3, s. 18; Rozporz¹dzenie 
o szkolnictwie w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 31 października 1939 r., w: Teksty źród³owe do dziejów 
wychowania. Cz. VIII. Szkolnictwo w Polsce 1918-1945, oprac. S. Mo¿d¿eñ, Kielce 1993, s. 56-57; por. F. 
Stopniak, Materia³y do historii seminariów duchownych w Polsce w latach II wojny światowej, w: Kośció³ Katolicki 
na ziemiach polskich w czasie drugiej wojny światowej. Materia³y i studia, red. F. Stopniak, Warszawa 1978, t. 
7, z. 3, s. 53-86; J. Zió³ek, Losy seminariów duchownych i wydzia³ów teologicznych w latach okupacji hitlerowskiej 
w Polsce, „Studia P³ockie” 13: 1985, s. 72-90.

 92  AWPR, Kronika Klasztoru..., t. 5, s. 49-50; por. W. Szo³drski, Redemptoryści w Polsce..., t. 2, s.101.
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Z pocz¹tkiem 1941 roku coraz bardziej zaczêto obawiaæ siê rewizji. Kiedy 
wiêc w kwietniu tego¿ roku nadesz³a wiadomośæ o serii aresztowañ w kra-
kowskich klasztorach franciszkanów i misjonarzy, rada profesorska, wraz 
z prowincja³em Marcinkiem, podjê³a decyzjê o zawieszeniu wyk³adów93 . 
Lektorzy zaczêli paliæ kompromituj¹ce dokumenty, ukrywali wszelkie przed-
mioty świadcz¹ce o prowadzonej dzia³alności naukowej (ksi¹¿ki, mapy, tablice, 
katedry profesorskie, itp.), a klerycy rozpoczêli naukê prywatnie. Praca, choæ 
po cichu, wre tym intensywniej – donosi³ seminaryjny dziejopis – bractwo kuje na 
wyścigi. Trudniejsze lekcje wyk³adaj¹ profesorzy we w³asnych mieszkaniach94 . Z czasem 
nawet to prywatne studium ograniczono. Po zastosowaniu takich środkach 
ostro¿ności widaæ, jak wyk³adowcy obawiali siê represji i aresztowañ, bowiem 
zdawali sobie sprawê, czym grozi wykrycie tajnego nauczania w zakresie szko³y 
średniej, które prowadzono za parawanem seminarium. Po kilku tygodniach 
sytuacja siê poprawi³a i na nowo wznowiono wyk³ady95 .

Zajêcia odbywa³y siê jednak w arcytrudnych warunkach lokalowych, bo-
wiem gmach klasztoru, usytuowany na ma³ym wzniesieniu, prawie przez 
ca³¹ okupacjê by³ obiektem zainteresowania ze strony Niemców. Przez ca³y 
czas wojny pojawia³y siê grupy ¿o³nierzy niemieckich, którym zakonni go-
spodarze natychmiast musieli udostêpniaæ odpowiedni¹ liczbê pomieszczeñ 
na kwatery. W klasztorze panowa³a wiêc straszna ciasnota. Wystarczy 
wspomnieæ, ¿e na II piêtrze t³oczyli siê prawie wszyscy cz³onkowie wspólnoty 
domowej i seminaryjnej, tzn. 75 osób96 . Wyk³ady odbywa³y siê wiêc w po-
mieszczeniach adaptowanych do tego celu ad hoc: teologowie uczyli siê 
w dawnej sali wspólnej, fi lozofowie w infi rmerii, humaniorzy zaś we wspól-
nych dormitoriach97 . Pod koniec 1943 roku sytuacja mieszkaniowa sta³a siê 
tak trudna, i¿ zdecydowano siê nawet na zamianê kaplicy seminaryjnej na 
wspóln¹ sypialniê98 . By³o to spowodowane oddaniem po³udniowego skrzyd³a 
klasztoru na szpital, który zacz¹³ funkcjonowaæ 18 listopada 1943 roku. Szpital 
ten zosta³ przeniesiony dopiero w 1947 roku99 .

 93  AWPR, Conferentiae lectorum, t. 1, s. 132-133; D. Synowiec, Franciszkanie konwentualni, w: ̄ ycie religijne w Polsce 
pod okupacj¹ hitlerowsk¹ 1939 – 1945, red. Z. Zieliñski, Warszawa 1982, s. 504-505.

 94  AWPR, Kronika Studentatu..., t. 8, s. 257.
 95  Do Tuchowa dochodzi³y te¿ informacje o losie seminarium w Tarnowie. Aresztowanie tarnowskich 

seminarzystów i ich prze³o¿onych 22. 05.1942 by³o dla redemptorystów ewidentnym ostrze¿eniem, 
by siê mieæ na baczności, bo i o nas ci zacni panowie z Gestapo wspominali... Czekamy... (zob. AWPR, Kronika 
Klasztoru..., t. 5, s. 110-111); Kronika Studentatu..., t. 8, s.164, 242-243, 257, 292-293, 296, 458; por. B. Kumor, 
Diecezja tarnowska, w: ̄ ycie religijne w Polsce pod okupacj¹ hitlerowsk¹ 1939 – 1945, red. Z. Zieliñski, Warszawa 
1982, s. 256; M. Brudzisz, Losy Seminarium..., s.38.

 96  AWPR, Kronika Klasztoru..., t. 5, s. 6, 22, 30-31, 87, 131, 191, 367-368, 383; Kronika Studentatu..., t. 8, s.75-76, 
82, 254-255, 266, 279, 286.

 97  Ibidem, s. 81; wywiad z o. Stanis³awem Podgórskim, Tuchów 4.02.2001; wywiad z o. Tadeuszem Sitko, 
Warszawa 17.03.2001.

 98  AWPR, Kronika Studentatu..., t. 8, s.458-459; Kronika Klasztoru..., t. 5, s.211, 239, 316, 347, 367, 369, 371, 
380.

 99  S. Grochmal, Epizody z okupacyjnych prze¿yæ lekarza w tarnowskiem, „Przegl¹d Lekarski. Organ Krakowskiego 
Oddzia³u Towarzystwa Lekarskiego” 29: 1972, nr 1, s. 177-181.
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W latach 1942-1945 grono profesorskie tuchowskiego seminarium 
pracowa³o w niezmienionym sk³adzie, do którego po stracie Smoroñskiego 
do³¹czy³ o. Dominik Stawarz. Obj¹³ on wyk³ady z historii Kościo³a, patrologii 
i śpiewu gregoriañskiego100 . Do grona nauczycieli humaniorów dokoopto-
wani zaś zostali ojcowie: germanista Witold Czapliñski i Marian Kural, na-
uczyciel jêzyków klasycznych101 . Lektoraty jêzykowe cieszy³y siê w studentacie 
szczególnym powodzeniem. Bieg³a znajomośæ ³aciny, jako jêzyka Kościo³a, 
by³a conditio sine qua non w formacji intelektualnej seminarzysty. Podobnie bacz-
niejsz¹ uwagê przyk³adano do jêzyków „biblijnych”: greki i hebrajskiego102 . 
Wielkim zainteresowaniem cieszy³y siê jednak równie¿ jêzyki nowo¿ytne, 
o czym zaświadcza kronikarz: Paru zapaleñców kuje w³oski z O. Socjuszem [Winiar-
skim – M.S.]. Francuskiego ju¿ ich podobno nauczy³. W ogóle studentatem zaw³adn¹³ jakiś 
pêd jêzykoznawczy. Ka¿dy kleryk szwargocze ju¿ w kilku nowoczesnych i kilku staro¿ytnych 
jêzykach. Dynamizm103 . W obliczu zbli¿aj¹cego siê frontu niemiecko-bolsze-
wickiego na konferencji lektorskiej 11.10.1943 r. profesorowie postanowili 
zorganizowaæ lektorat jêzyka rosyjskiego104 . Nauce obcych jêzyków s³u¿y³y 
równie¿ poranne remisje, gdy¿ z polecenia prze³o¿onych rozmowy w tym 
czasie prowadzone by³y tylko po ³acinie, w³osku lub niemiecku105 .

Wyk³adowcy pomimo konspiracyjnych warunków nauki nie rezygno-
wali z wysoko postawionych wymagañ odnośnie wiedzy i kultury osobistej 
swych podopiecznych. S³u¿y³y temu egzaminy, organizowane podobnie 
jak przed wojn¹ w dwóch sesjach w styczniu i czerwcu106 . Tym komisyjnym 
sprawdzianom wiedzy kleryków przewodzi³ czêsto sam prowincja³, który 
kilka razy do roku dokonywa³ w seminarium wizytacji kanonicznej i bra³ 
udzia³ w konferencjach lektorskich. By³a to zazwyczaj równie¿ okazja do 
rewizji ¿ycia wed³ug regu³ zakonnych i nierzadko – jak wspomina kronikarz 
– wszystkim siê dosta³o: Braciom, Klerykom i Ojcom. Owszem – nawet Ojcowie, podczas 
gdy my musieliśmy wyjśæ, siedzieli w kaplicy jakoś niepokoj¹co d³ugo... Zdarzenie to 
baczny seminaryjny obserwator skonstatowa³ nastêpuj¹co: Rzecz jest jasna, ¿e 
kto posiada bardziej odpowiedzialny urz¹d, ten ma wiêcej okazji do grzeszenia...107 

Lektorzy prowadz¹cy tajne nauczanie w zakresie liceum klasycznego prze-
prowadzali dla humaniorów równie¿ egzaminy maturalne. Przewodnicz¹cym 
komisji by³ zazwyczaj kierownik tajnego nauczania w okrêgu tuchowskim, 
profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Jan 

 100  AWPR, Kronika Klasztoru..., t. 5, s. 219; Conferentiae lectorum, t. 2, s. 3.
 101  AWPR, Kronika Klasztoru..., t. 5, s. 141; Conferentiae lectorum, t. 1, s. 131.
 102  Ibidem, s. 119, 121, 131.
 103  AWPR, Kronika Studentatu..., t. 8, s. 438.
 104  AWPR, Conferentiae lectorum, t. 2, s. 7.
 105  J. Skoczeñ, op. cit., s. 47.
 106  AWPR, Conferentiae lectorum, t. 1, s. 127.
 107  AWPR, Kronika Studentatu..., t. 9, s. 29.
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Sajdak108 . By³ on czêstym gościem w tuchowskim klasztorze, przynosi³ 
najświe¿sze wiadomości polityczne oraz korzysta³ z seminaryjnej biblio-
teki w swych t³umaczeniach Ojców Kościo³a109 . W 1944 r. taki tajny egza-
min dojrza³ości odebra³ od najstarszych „lyków” w willi na Lubaszowej110 . 
Świadectwem wzajemnej wspó³pracy na polu tajnej oświaty jest fakt, i¿ w latach 
1942-1945 ojcowie: Ho³da, Puchalik, Nowakowski, Kural, Czapliñski i Józef 
Kaczewski uczestniczyli równie¿ w kompletach prowadzonych w mieście 
i okolicznych wsiach, zasiadaj¹c m.in. w maturalnych komisjach egzamina-
cyjnych111 . Najm³odsi lektorzy seminaryjni podejmowali zaś trud indywidu-
alnego dokszta³cania, korzystaj¹c przy tym z czêstych kontaktów pomiêdzy 
klasztorem i mieszkaj¹cymi w okolicy wyk³adowcami uniwersyteckimi: Janem 
Sajdakiem i Gustawem Przychodzkim, profesorem Katedry Filologii Klasycz-
nej Uniwersytetu Jagielloñskiego. Pod ich kierunkiem Marian Kural i Fryderyk 
Kowalczyk rozpoczêli w trakcie wojny tajne wy¿sze studia fi lologiczne112 . 
W ten sposób wspólnota seminaryjna mimo szczególnie niesprzyjaj¹cych 
okoliczności nie zosta³a pozbawiona dop³ywu nowej kadry profesorskiej, 
lecz rozwija³a siê naukowo, niezmiennie w duchu has³a „soli Deo et studiis”.

Szczególn¹ rolê w procesie formacji duchowo-intelektualnej seminarzy-
stów Zgromadzenia Najświêtszego Odkupiciela odgrywali wychowawcy. 
Funkcje te sprawowali w omawianym okresie prefekt i socjusz studentatu. Św. 
Alfons dok³adnie naszkicowa³ przymioty, jakimi winni siê odznaczaæ forma-
torzy seminaryjni. Cechowaæ ich mia³o g³êbokie ¿ycie duchowe, kap³añski 
entuzjazm, odwaga i si³a do korygowania b³êdów. Prefekt studentów mia³ byæ 
nade wszystko ich duchowym moderatorem, a tak¿e s³owem i przyk³adem 

 108  Ibidem, t. 8, s. 115. W grudniu 1940 roku prof. Jan Sajdak osiad³ w rodzinnej wsi Burzyn. W tym sa-
mym roku zorganizowa³ on komplety tajnego nauczania w zakresie gimnazjum w Tuchowie. W latach 
1942-1944 dzia³a³ w Okrêgowej Komisji Oświaty i Kultury Ruchu Ludowego. Od stycznia 1945 roku 
pracowa³ nad przekszta³ceniem tajnych kompletów w gimnazja i licea. Por. R. Skrêt, Sajdak Jan, PSB, 
t. 34, s.332-334; B. Chrzan, Tajne w³adze oświatowe w powiatach podziemnego Okregu Szkolnego Krakowskiego 
w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych” 11: 1970, s. 62; J. 
Krasuski, op. cit., s. 53.

 109  AWPR, Kronika Studentatu..., t. 8, s. 83.
 110  Wywiad z o. Stanis³awem Kwiatkowskim z dn. 10.03.2003 r.; świadectwo maturalne Stanis³awa Kwiat-

kowskiego, Pañstwowa Komisja Weryfi kacyjna przy Kuratorium Okrêgu Szkolnego, Tarnów 9.06.1945 
(w zbiorach prywatnych o. S. Kwiatkowskiego).

 111  Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie (AN), Zespó³ Badawczy Dziejów Oświaty w latach Okupacji 
Hitlerowskiej 1939-1945, rkps sygn. K II–17, j. II/44/Tarn Z. Ruta, C. Sterkowicz, Wykaz nauczycieli 
prześladowanych przez okupanta i bior¹cych udzia³ w tajnym nauczaniu na terenie Tarnowa i powiatu tarnowskiego; 
Akta Wydzia³u Oświaty w Tarnowie, [bez sygn.] Protoko³y z egzaminu dojrza³ości tajnego nauczania w okrêgu 
tuchowskim, nie pag.; por. Z. Ruta, C. Sterkowicz, Tajne nauczanie w Tarnowie i powiecie tarnowskim w okresie 
okupacji hitlerowskiej. Szkic historyczny, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych” 19: 1976, Materia³y do 
dziejów oświaty w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1945) na terenie dystryktu krakowskiego, cz. 10, s. 165-166; 
S. Derus, Tuchów – miasto i gmina..., s. 166; C. Sterkowicz, Szkolnictwo jawne i tajne w powiecie tarnowskim 
w latach 1939-1945, Tarnów 2001, s. 134-136.

 112  AN, rkps sygn. K II –17, j. II/25/Tarn J. Dutka, Jan Sajdak; Archiwum Uniwersytetu Jagielloñskiego 
w Krakowie, Zespó³: Komisja do Opracowania Historii UJ w czasie wojny 1943-1946, rkps sygn. 
KHUW–12 Gustaw Przychodzki, Biografi a wojenna (1.IX.1939-18.I.1945).



79HISTORIA KOŚCIO£A

winien zachêcaæ do ofi arnego studium oraz ukazywaæ idea³ naśladowania 
Jezusa Chrystusa i wzgardy dla siebie samego113 . Urz¹d ten spe³nia³ od 1930 r. 
o. Teodor Kaczewski. By³ on pi¹tym z kolei prefektem w historii studentatu 
polskich redemptorystów, ale pierwszym tak gruntownie przygotowanym 
pod wzglêdem intelektualnym i pedagogicznym do zadañ formacyjnych. 
Świadczy o tym niezbicie fakt, i¿ pozosta³ na tym urzêdzie niezmiennie przez 
26 lat114 . Prefekt Kaczewski, doktor rzymskiego Angelicum (1929), pe³ni³ 
zarazem funkcjê seminaryjnego wyk³adowcy. Regu³a wyznacza³a mu trudne 
zadanie takiego prowadzenia pracy formacyjnej, by wychowankowie potra-
fi li w³aściwie pogodziæ naukê z postaw¹ modlitewnego skupienia115 . Prefekt 
dysponowa³ w tym wzglêdzie szerokimi kompetencjami, m.in. na pocz¹tku 
roku akademickiego og³asza³ temat konferencji formacyjnych, przygotowywa³ 
i prowadzi³ niedzielne dni skupienia, wyg³asza³ kazusy ascetyczne i pogadanki 
na temat cnót miesiêcznych116 . Jego dzia³alnośæ mimo wojennych perturbacji 
by³a tez poddana kontroli prowincja³a, któremu w czasie wizytacji kanonicz-
nych prefekt by³ zobowi¹zany przedstawiaæ sprawozdania z ¿ycia seminarium.

Prefekt cieszy³ siê wśród braci studenckiej niek³amanym szacunkiem 
i sympati¹, czego dowodem by³y uroczyste akademie na jego cześæ z okazji 
imienin117 . Wychowankowie byli równie¿ bystrymi obserwatorami swych 
prze³o¿onych, co znajdowa³o odbicie w odwa¿nych, acz zawsze kulturalnych 
tekstach, np. w „aktualnej kolêdzie ze studencko-klasztornego ¿ycia Anno 
Domini 1940” autorstwa Tadeusza Sitki o prefekcie i jego bracie Józefi e kle-
rycy zaśpiewali na melodiê „Gore gwiazda” nastêpuj¹ce zawadiackie strofy:

S¹ tu jeszcze dwaj ojcowie w Tuchowie
W sumie maj¹ osiem k³aków na g³owie
Pierwszy Prefekt ma ten defekt
¯e nie robi nic na efekt
Zewnêtrzny...
Drugi dzieci czytaæ uczy w przedszkolu
Istnych cudów dokonuje w tym polu
Nasze m¹dre „Benijaminki”
Znaj¹ ju¿ kropki, przecinki
W teorii...118 

 113  Illos et ad virtutis studium st ad imitationem Jesu Christi suique contemptum magis magisque hortetur (zob. Constitutiones 
et regulae..., c. 1285, s. 562); por. A. Desurmont, op. cit., s. 396-397; J. Oppitz, op. cit., s. 68.

 114  J. Wojnowski, Redemptoryści..., s. 224; E. Nocuñ, Kaczewski Teodor, SPTK, t. 8, s. 257-258.
 115  A. Desurmont, op. cit., s. 398.
 116  Constitutiones et regulae..., c. 1285, s. 562; AKRK, Kronika Ligi... , 1943-1960, 1.10.1940, nie pag.
 117  Ibidem, 8.11.1944.
 118  AWPR, Kronika Studentatu..., t. 8, s. 216.



80 STUDIA REDEMPTORYSTOWSKIE

Sam prefekt Kaczewski by³ z kolei autorem s³ów seminaryjnego hymnu, 
pt. „Hej bracia wraz”119 .

Oprócz formacji duchowej prefekt podejmowa³ te¿ aktualne problemy 
spo³eczno-religijne, np. w listopadzie i grudniu 1944 r. prowadzi³ cykl kon-
ferencji na temat polskiego charakteru narodowego. Analizowa³ on z klery-
kami pozytywne i negatywne cechy Polaków, przygotowuj¹c w ten sposób 
m³odych redemptorystów do pracy na misyjnej niwie120 . Sam Kaczewski 
mimo swych obowi¹zków by³ czynnie zaanga¿owany w apostolstwo tuchow-
skiego klasztoru, prowadz¹c w latach 1939-1945 siedem serii rekolekcji para-
fi alnych w diecezji tarnowskiej i kieleckiej121 . Zarówno zapiski kronikarskie, 
jak i wspomnienia wdziêcznych wychowanków, daj¹ jasny i klarowny obraz 
postaci prefekta Teodora Kaczewskiego jako autentycznego duchowego mo-
deratora seminarium, wiernego idei „soli Deo set studiis”.

Regu³a i konstytucje Zgromadzenia nie przewidywa³y szczególnych 
uprawnieñ dla socjusza w studentacie. Odgrywa³ on w nim rolê drugoplanow¹, 
a jego funkcje ogranicza³y siê do organizowania bie¿¹cego ¿ycia seminarium 
i g³osu doradczego prefekta122 . Stan ten uleg³ diametralnej zmianie w 1936 
r., podczas XX sesji XIII Kapitu³y Generalnej Zgromadzenia Najświêtszego 
Odkupiciela. W wyniku dokonanej wówczas znacz¹cej modyfi kacji semina-
ryjnych kompetencji, to socjusz obok rektora domu formacyjnego spe³nia³ 
wiêkszośæ zadañ przypisanych dotychczas prefektowi: sprawowa³ pieczê nad 
ca³ości¹ funkcjonowania seminaryjnej wspólnoty od trosk materialnych po 
sprawy stricte pedagogiczne. Prefekt zaś pe³ni³ przede wszystkim rolê ojca 
duchownego seminarzystów i ich spowiednika zwyczajnego123 . W 1938 r. 
urz¹d socjusza obj¹³ biblista – o. Karol Winiarski. On te¿ pe³ni³ tê funkcjê 
w latach wojny, z wyj¹tkiem okresu od października 1939 r. do kwietnia roku 
nastêpnego124 . Echem decyzji ostatniej przedwojennej kapitu³y by³o wpro-
wadzone w ¿ycie 2 grudnia 1941 rozporz¹dzenie prowincja³a Marcinka na 

 119  Kompozytorem melodii by³ amerykañski redemptorysta o. Gredler, zob. AKRK, rkps [bez sygn.] 
J. Wojnowski, O. Prefekt jako Opiekun Ligi Eucharystycznego Serca i Marji Niepokalanej w latach 1937-1939, 
Toruñ 25.03.1955.

 120  AWPR, Kronika Studentatu..., t. 10, s. 20.
 121  Parafi a Krzêcice (diec. kielecka) 3-10.03.1940; parafi e z diecezji tarnowkiej: Siedliska Tuchowskie 

7-9.03.1943; Kryg 2-6.06.1943; Czchów 20-24.10.1943; Gumniska 17-21.11.1943; Olesno 18-22.03.1944; 
Janowice 20-24.05.1944; zob. AWPR, rkps [bez sygn.] Liber Contionum et Laborum Apostolicorum CSsR 
Tuchoviae 1939–1950; Kronika Studentatu..., t. 9, s. 158.

 122  Constitutiones et regulae..., c. 1227, s. 546.
 123  Praefectus Studentium sit moderator spiritus a Rectore Majore deputandus, ita ut ipsi tantum competat offi cium forma-

tionis hominis interioris et educationis religiosae in Studentatu; et hoc quidem conferetiis asceticis, colloquis spiritualibus, 
monitis et etiam ministerio confessionis. [...] Ad forum externum, diciplinam et studia unice spectat ad Rectorem domus, 
cui a Proviciali adjungetur Socius [...], qui in disciplina et ordine externo vices Rectoris apud Studentes gerat (Acta 
integra Capituli Generalis XIII Congregationis Ss. Redemptoris Romae celebrati anno MCMXXXVI, Romae 1936, 
n. 1625, s. 43).

 124  AWPR, Akta personalne, teczka o. Karola Winiarskiego, rkps Kleryk Ferdynand Dole¿al do o. Karola 
Winiarskiego, Warszawa 10.01.1943 – 24.04.1944; Ibidem, rkps K. Winiarski, Analiza nowego wychowania. 
Referat na zjazd pedagogiczny w Toruniu 31.08-1.09.1956. Por. wywiad z o. Antonim Bazielichem, Tuchów 
31.05.2003; wywiad z o. Stefanem Ryznarem, Lubaszowa 22.02.1997.
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temat podzia³u w³adzy w studentacie pomiêdzy rektorem i socjuszem. Do 
kompetencji rektora nale¿a³o: 1. Mianowanie zelatora. 2. Udzielanie pozwo-
lenia na rzeczy osobiste i wspólne na d³u¿szy u¿ytek. 3. Dawanie zgody na 
wizyty u lekarza i dentysty. 4. Zwalnianie od aktów wspólnych. 5. Udzielanie 
benedykcji na wyd³u¿ony odpoczynek nocny. Natomiast, jak podkreśla³ kro-
nikarz, ca³a reszta nale¿y do o. Socjusza125 .

Szczegó³y metody formacyjnej socjusza Winiarskiego z czasów wojny 
odnajdujemy w skrupulatnie prowadzonej przez niego tzw. Ksi¹¿ce kleryków126 . 
Przez notatki w niej zawarte przebija niezmiennie wielka troska o duchowy, 
intelektualny i osobowy rozwój ka¿dego kleryka. Znamienna jest te¿ indy-
widualizacja spostrze¿eñ i ocen poszczególnych alumnów oraz szczerośæ 
w trakcie prowadzonych z nimi regularnie rozmów formacyjnych. W relacji 
o kl. Stanis³awie Szczurku socjusz zanotowa³ 20.05.1940 r.: Pod koniec roku 
[szkolnego] wiêksze jakieś zmêczenie. Jest rzeczowy – w znacznym stopniu. W obcowa-
niu – mi³y. Nie podoba mi siê, ¿e czêściej mówi przez „ty”. Zdolności: wiêcej ni¿ średnie. 
Podpadaj¹ dziwnie świec¹ce siê oczy; mo¿e to przemêczenie? Zabawie oddaje siê ca³¹ 
dusz¹. Egzaminy 1940. Dogm.[atyka]: -1 (wiêcej spokoju, uwagi w ujêciu tematu); 
skriptura: +2 (miesza to co wa¿niejsze z mniej wa¿nym). 20.08.1940 – zwróci³em mu 
na te rzeczy uwagê127 .

Znaczenie Winiarskiego dla funkcjonowania i stylu formacji seminaryjnej 
w omawianym okresie wydaje siê byæ nie do przecenienia. Mobilizowa³ on 
studentów do wiêkszego wysi³ku i przyk³adania siê do nauki, by³ zarazem 
sam otwarty na konstruktywn¹ krytykê rozpisuj¹c ankiety na temat swoich 
wyk³adów i konferencji. Anonimowy uczestnik takiego badania szczerze od-
pisa³: S³ysza³em z ust samych kleryków, ¿e wyk³ad Skryptury i patrologii jest bardzo dobry, 
historii – świetny. Natomiast mniej s¹ zadowoleni z kierownictwa śpiewem zw³aszcza 
gregoriañskim128 . Socjusz by³ te¿ g³ównym „³¹cznikiem” miêdzy studentatem, 
a światem zewnêtrznym, przynosz¹c klerykom tak upragnione wieści dotycz¹ce 
przebiegu wojny129 . By³ on w tej materii dobrze zorientowany, bowiem bra³ 
udzia³ w walce podziemnej jako kapelan Armii Krajowej pod pseudonimem 
„Bieda”130 . Konspiracyjne kontakty wykorzystywa³ z nara¿eniem ¿ycia w celu 
ochrony klasztoru i seminarium przed represjami okupanta. Winiarski okaza³ 
siê mê¿em opatrznościowym seminarium w trakcie akcji germanizacyjnej 
prowadzonej przez Niemców na prze³omie 1942 i 1943 roku. Co prawda, nie 
uda³o mu siê uchroniæ przed konsekwencjami tej akcji kl. Henryka Piszkal-

 125  AWPR, Kronika Studentatu..., t. 8, s. 387.
 126  AWPR, Akta personalne, teczka o. Karola Winiarskiego, rkps K. Winiarski, Ksi¹¿ka kleryków, Tuchów 

1938-1945.
 127  Ibidem, s. 111.
 128  AWPR, Akta personalne, teczka o. Karola Winiarskiego, rkps Anonimowa odpowiedź na ankietê og³oszona 

przez o. Socjusza Karola Winiarskiego, bmrw; Kronika Studentatu..., t. 8, s. 438.
 129  Ibidem, s. 169, t. 9, s. 156.
 130  M. Brudzisz, Redemptoryści, s. 716.
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skiego, który zosta³ aresztowany 17 grudnia 1942, to jednak wystara³ siê dla 
niego najpierw o zamianê wyroku z wywózki do KL Auschwitz na roboty 
przymusowe w Rzeszy, a nastêpnie w lutym 1944 r. postara³ siê o wcześniejsze 
ca³kowite jego zwolnienie, st¹d wed³ug powszechnej opinii w³aśnie socjusz 
w ca³ej tej aferze „magna pars fuit”131 . Jeszcze wiêksz¹ odwag¹ wykaza³ siê Winiar-
ski zakazuj¹c podpisania Volkslisty przez kleryków, zaś dokumenty dwóch, 
którzy w atmosferze hitlerowskiej nagonki, na polecenie rektora, podpisali 
Antrag auf Ausweises für Deutschstammige, wykrad³ z urzêdu starostwa powiatowego 
w Tarnowie. W ten sposób uchroni³ seminarium przed represjami ze strony 
komunistycznej w³adzy w Polsce Ludowej132 . Zabiega³ on równie skutecznie 
o zwolnienie kleryków z obowi¹zkowego zaci¹gu do oddzia³ów Baudienstu 
(kwiecieñ-czerwiec 1942)133 . Socjusz Winiarski zapewnia³ te¿ sta³y kontakt 
z seminarium szesnastu najm³odszym klerykom fi lozofi i i liceum, którzy 
w maju 1942 zostali zmuszeni do opuszczenia murów tuchowskiego klasz-
toru134 . Kronikarz nie omieszka³ wspomnieæ o tych staraniach: O. Socjusz ca³y 
czas na rowerze; zdaje siê, ¿e odwiedza naszych „wysiedleñców”135 .

Regu³a przypisywa³a prze³o¿onym seminaryjnym równie¿ troskê o zdro-
wie fi zyczne kleryków. By³o to tym istotniejsze w latach wojny, wobec aprowiza-
cyjnych niedomagañ seminarium. Winiarski w miarê skromnych wojennych 
mo¿liwości dba³ o ich wy¿ywienie i ogrzewanie wspólnych cel, czym nara¿a³ 
siê na krytykê ze strony starszych wspó³braci, którzy zarzucali mu, ¿e w trosce 
o dobro i dogadzanie klerykom czasem siê zagalopuje i wymaga od ludzi zbyt wielkich 
ofi ar136 . Socjusz towarzyszy³ swoim wychowankom tak¿e w najtrudniejszych 
chwilach, np. gdy ca³ymi dniami, na sienniku czuwa³ przy umieraj¹cym na 
gruźlicê kleryku Józefi e Heleniaku (zm. 27.05.1944)137 . Szczególnym znakiem 
solidarności Socjusza by³a te¿ podró¿ do Warszawy z Kazimierzem Macie-
jewskim, który w maju 1943 r., ukoñczywszy drugi rok fi lozofi i zrezygnowa³ 
z ¿ycia zakonnego. Winiarski wystara³ siê dla niego o mieszkanie i pracê138 . 
Najtrudniejsze chwile przysz³o mu prze¿yæ w czasie nieudanej tu³aczki na 
Wschodzie w 1939 r., z której powróci³ dopiero w kwietniu 1940 r. W czasie 
jego nieobecności funkcjê socjusza w studentacie pe³ni³ o. Józef Kaczewski139 . 

 131  W tej sprawie jeździ³ a¿ do Warszawy i Krakowa, zob. AWPR, Kronika Studentatu..., t. 9, s. 65, 102-103, 
106, 109, 117; t. 10, s. 8; Kronika Klasztoru..., t. 5, s. 221-225, 246-247.

 132  Ibidem, s. 240, 265; Kronika Studentatu, t. 9, s. 118-120, 122, 125, 128; t. 10, s. 55, 129; AWPR, K. Wi-
niarski, Analiza nowego wychowania..., s. 9.

 133  AWPR, Kronika Studentatu..., t. 8, s. 436, 446-448; Kronika Klasztoru..., t. 5, s. 241.
 134  Ibidem, s. 201-202.
 135  AWPR, Kronika Studentatu..., t. 8, s. 443; wywiad z o. Stefanem Zalewskim, Tuchów 20.01.2001.
 136  AWPR, Anonimowa odpowiedź na ankietê....
 137  AWPR, Kronika Studentatu..., t. 9, s. 164.
 138  Ibidem, s. 153.
 139  Ibidem, t. 8, s. 104.
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o. M. Sadowski – wyk³adowca historii Kościo³a na Papieskiej 
Akademii Teologicznej oraz w seminarium Redemptorystów

Fiasko ucieczki podczas kampanii wrześniowej by³o te¿ jedn¹ z przyczyn, 
dla których Winiarski zrezygnowa³ z ponownego rozproszenia seminarzy-
stów w obliczu zbli¿aj¹cego siê frontu wschodniego, choæ ju¿ w listopadzie 
1944 r. gotowe by³y listy z podzia³em na grupy ewakuacyjne140 . Na podstawie 
dostêpnych źróde³ socjusz Karol Winiarski jawi siê jako formator szczególnej 
odwagi i poświêcenia dla swych wychowanków. Bez reszty odda³ siê on spra-
wie o znaczeniu fundamentalnym dla Polskiej Prowincji Redemptorystów 
w trudnym czasie wojennej zawieruchy – ocalenia od zag³ady i zapewnienia 
warunków dla funkcjonowania tuchowskiego seminarium. Metody jego pracy 
formacyjnej, podówczas nowatorskie i nie zawsze akceptowane, wyrasta³y 
z konstytutywnego imperatywu „soli Deo st studiis”.

***
Choæ ju¿ nie jedno przynios³y czasy wojenne i niejedno jeszcze przynios¹, to przecie¿ zakon-

nik mimo wszystko musi pozostaæ zakonnikiem i pi¹æ siê wci¹¿ wzwy¿ do doskona³ości141 . 
S³owa kronikarza zapisane na pocz¹tku wojny s¹ swoistym summarium semi-
naryjnej formacji redemptorystów z lat 1939-1945. Zarówno wyk³adowcy, jak 
i formatorzy i ich wychowankowie, zdali trudny egzamin z wierności zakonnej 
regule, choæ zewnêtrze warunki funkcjonowania tuchowskiej wspólnoty by³y 
bezsprzecznie najtrudniejsze w stuletniej historii seminarium. Profesorom 
nie zabrak³o odwagi i determinacji do konspiracyjnej pracy w kszta³ceniu se-
minarzystów in litteris et scientiis. Wychowawcy czuwali z wielkim poświêceniem 
nad duchowym rozwojem alumnów, a podstawowym ich zamiarem by³o 
stworzyæ w m³odzie¿y naszej tê szlachetn¹ ambicyê, aby siê wznosi³a wysoko i uni¿a³a 
tak g³êboko, jak tego ¿¹da Syn Bo¿y [...], aby siê staæ i byæ cz³owiekiem wed³ug Ewangelii 
z wiedz¹ równie gruntown¹ jak skromn¹ i trzeźw¹, z wymow¹ równie potê¿n¹ jak 
popularn¹, z ¿yciem równie powa¿nem jak bezpretensjonalnem142 . Seminarzyści zaś 
z ca³ym bogactwem i ró¿norodności¹ darów i talentów oraz z m³odzieñczym 
zapa³em stanowili solidarn¹ wspólnotê, dla której – mimo wojennej zawie-
ruchy – celem samym w sobie by³o nie tyle zwyk³e przetrwanie okupacyjnej 
nocy, ile nieodparte pragnienie wiernego wype³niania formacyjnego postulatu 
i wyzwania, by ¿yæ tylko dla Boga i studiów, tylko dla Boga i studiów.

 140  Ibidem, t. 10, s. 20.
 141  Notatka powizytacyjna z 8.11.1939 r. (ibidem, t. 8, s. 49).
 142  A. Desurmont, op. cit., s. 6-7.
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 1  H. Diels – W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Weidmann 1989, 21B 11: „Homer i Hezjod przy-
pisywali bogom to wszystko, co u ludzi jest uwa¿ane za najbardziej nikczemne i haniebne: kradzie¿, 
cudzo³óstwo i wzajemne oszustwa”.

 2  Homerus, Odyssea, ed. W. Dindorf – C. Hentze, Lipsiae in Aedibus B. G. Teubneri 1936, I 32-34: „Hej, 
jak¿e to dziś ³atwo ludzie bogów oskar¿aj¹! / Mówi¹, ¿e od nas idzie z³o, a w istocie sami / sw¹ but¹ 
siêgaj¹ ponad ludzki los i sprowadzaj¹ na siebie nieszczêście” (przek³. J. Parandowski).

BÓSTWO I BOSKOŚÆ
W POCZ¹TKACH MYŚLI GRECKIEJ

O. KLEOFAS WOJCIECH GRÓDEK OFM
KATOWICE

Mêdrcy greccy pojawili siê w konkretnym czasie i w konkretnej rzeczywistości 
kulturowej. Istotny wp³yw na kszta³towanie siê ich postaw i pogl¹dów na 
rzeczywistośæ mia³y Pieśni Homera i Hezjoda. One to kszta³towa³y w du¿ej 
mierze pogl¹d wspó³czesnych na temat rzeczywistości boskiej oraz stosunku 
bogów do ludzi. Pogl¹dy te zosta³y z czasem poddane istotnej rewizji, czego 
wyrazem mo¿e byæ zdanie Ksenofanesa: p£nta qeo‹s’ ¢nšqhkan “OmhrÒj q 
`Hs…odÒj te, Óssa par’ ¢nqrèpoisin Ñne…dea kaˆ yÒgoj ™st…n, klšptein moice-
Úein te kaˆ ¢ll»louj ¢pateÚein1 . Je¿eli zarzut Ksenofanesa jest s³uszny, to nale¿y 
przeanalizowaæ pogl¹dy obu pisarzy wyra¿one w ich pieśniach w poszukiwa-
niu źród³a takich opinii.

1. BOGOWIE W PIEŒNIACH HOMERA I HEZJODA

W pierwszej ksiêdze Odysei mo¿na przeczytaæ dośæ zaskakuj¹ce i przeciwne 
do opinii wyra¿onej przez Ksenofanesa zdanie, które, jak siê wydaje, wskazuje 
źród³o przedstawionych przez niego opinii. Oto Zeus wypowiada skargê: í 
pÒpoi, oŒon d» nu qeoÝj brotoˆ a„tiÒwntai: / ™x ¹mšwn g£r fasi k£k’ œmmenai, 
oƒ d  kaˆ aÙtoˆ / sfÍsin ¢tasqal…Vsin Øp r mÒron ¥lge’ œcousin2 .

W skardze tej Zeus wskazuje, ¿e brotoˆ, czyli śmiertelni, siêgaj¹ Øp r mÒron, 
czyli ponad przydzia³, co powoduje, ¿e sprowadzaj¹ na siebie ¥lgoj, czyli cier-
pienie. Powstaje wiêc pytanie, czym jest mÒroj, który posiada tak istotn¹ rolê 
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w doświadczaniu cierpienia? Ju¿ z tego fragmentu mo¿na wywnioskowaæ, ¿e to 
nie bogowie decyduj¹ tutaj o cierpieniu cz³owieka, lecz w³aśnie wspomniany 
mÒroj. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e mÒroj, podobnie jak mo‹ra, jest pojêciem 
wyra¿aj¹cym funkcjê mer…zein – dzieliæ tudzie¿ me…resqai – byæ podzielonym 
albo otrzymaæ w przydziale3 . Je¿eli mo‹ra lub mÒroj s¹ przydzia³em, którego opusz-
czenie powoduje cierpienie, to przydzia³ ten jest czymś, z czym cz³owiek jest 
ściśle zwi¹zany. Co jednak jest przyczyn¹, ¿e cz³owiek posiada taki a nie inny 
przydzia³?

a) Mojra i bogowie

U Homera mo¿na czêsto spotkaæ siê ze s³owami ™piklèqein, ™pine‹n, które 
wyra¿aj¹ czynnośæ jak¹ jest przêdzenie. Ta czynnośæ jest przypisywana bogom 
i mo‹ra (p. np. Iliada XX 127 n., XXIV 209 n., 525 n., Odyseja I 16 n., III 208 n., 
IV 207 n., VIII 579 n., XI 139, XVI 64, XX 195 n.)4 . Mo‹ra, obok bogów jest 
wiêc tym, co przêdzie (™pšnhse) a jednocześnie jest przydzia³em5 . Trudno wiêc 
przypuszczaæ, ¿e bogowie sami z siebie nadaj¹ przydzia³ cz³owiekowi, chocia¿ 
mo¿na siê spotkaæ z opisami, w których decyduj¹c¹ rolê wydaj¹ siê mieæ rów-
nie¿ bogowie. Zwraca na to uwagê E. R. Dodds pisz¹c, i¿ „w XXIV ks. Iliady 
Achilles, poruszony widokiem swego z³amanego przeciwnika, Priama, wypo-
wiada tragiczny mora³ ca³ego poematu: „Bogowie dlatego uprzêdli tak¹ niæ dla 
¿a³osnej ludzkości, poniewa¿ ¿ycie cz³owieka powinno byæ smutkiem, podczas 
gdy oni nie znaj¹ trosk”. Nastêpnie przedstawia s³ynne wyobra¿enie dwóch 
dzbanów, z których Zeus rozdziela swe dobre i z³e dary. Niektórym ludziom 
daje dary mieszane, inni dostaj¹ tylko z³e, tak ¿e krocz¹ po świecie cierpi¹c, 
„w pogardzie u bogów i ludzi”. (Iliada XXIV 525-533)”6 . Achilles mówi¹c 
o smutku i pogardzie, akcentuje, i¿ tylko one staj¹ siê udzia³em cz³owieka. 
St¹d mo¿na wnioskowaæ, ¿e mo‹ra cz³owieka jest ściśle zwi¹zana z cierpieniem. 
Źród³em cierpienia cz³owieka jest jego natura wyra¿ona w określeniu brotÒj, 
czyli śmiertelny. Wydaje siê wiêc, ¿e to w³aśnie śmiertelnośæ jest mÒroj cz³owieka7 . 
Z tego te¿ powodu Zeus daje cz³owiekowi dary mieszane i z³e, nigdy zaś dobre. 
Zarzut Achillesa skierowany w stronê bogów wydaje siê byæ nieuzasadniony, 
albowiem sugeruje jakoby cz³owiekowi przys³ugiwa³ inny mÒroj ni¿ śmiertelnośæ, 
a cierpienie i niedola zwi¹zana ze śmiertelności¹ s¹ tylko i wy³¹cznie z³ym lub 
mieszanym darem bogów a nie konsekwencj¹ śmiertelnej natury. Je¿eli jed-

 3  Por. A. Krokiewicz, Studia orfi ckie. Moralnośæ Homera i etyka Hezjoda, Warszawa 2000, s. 126.
 4  Por. tam¿e.
 5  Czy jednak mo‹ra i mÒroj s¹ tym samym? Z dotychczasowych analiz wynika, ¿e mo‹ra przêdzie (™pšnh-

se), natomiast mÒroj wydaje siê byæ ju¿ czymś zastanym. A. Krokiewicz mówi¹c o mo‹ra stwierdza, 
¿e „mo¿e oznaczaæ b¹dź podmiotow¹ przyczynê, b¹dź te¿ przedmiotowy skutek czy wynik owego 
dzielenia i przydzielania”. Tam¿e.

 6  E. R. Dodds, Grecy i irracjonalnośæ, Bydgoszcz 2002, s. 32.
 7  Mo‹ra we wspó³czesnej grece, podobnie jak mÒroj w grece klasycznej jest synonimem śmierci. Por. 

tam¿e, s. 18.
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nak przyjrzeæ siê pocz¹tkowi cytowanego zdania, w kontekście wyrzutów 
skierowanych w stronê śmiertelnych przez Zeusa w pierwszej ksiêdze Odysei, 
to mo¿na zauwa¿yæ, ¿e s³owa Achillesa „poniewa¿ ¿ycie cz³owieka powin-
no byæ smutkiem” s¹ uzasadnieniem dla Zeusa rozdaj¹cego ludziom takie 
a nie inne dary. Mo¿na wiêc dostrzec, ¿e Zeus dzia³aj¹c tak a nie inaczej jest 
czemuś podporz¹dkowany. Mo¿liwa jest wiêc do przyjêcia teza, ¿e mo‹ra jest 
w stosunku do bogów czymś nadrzêdnym i nie mog¹ dawaæ innych darów, 
jak tylko te, które wynika³yby z mÒroj. Nale¿y wiêc w tym miejscu postawiæ 
wniosek, ¿e mo‹ra jest tym, czemu podlegaj¹ i czego doświadczaj¹ nie tylko 
śmiertelni (broto…) ale i bogowie.

Jednak¿e, jak siê wydaje nie jest to tylko jedna mo‹ra, albowiem Hezjod 
w swojej Teogonii (901 n.) wymienia trzy mo‹rai. Natomiast u Homera wystêpuje 
ona w liczbie pojedynczej, poza jednym wyj¹tkiem w Iliadzie: tlhtÕn g¦r mo‹rai 
qumÕn qšsan ¢nqrèpoisin8 . A. Krokiewicz uzasadnia wystêpowanie w tym 
wypadku liczby mnogiej w nastêpuj¹cy sposób: „Poniewa¿ dalej Homer mówi 
w cytowanym wierszu Iliady o ludziach w liczbie mnogiej i poniewa¿ Mojra 
w stosunku do pojedynczych i konkretnych ludzi rozdrabnia³a siê niejako 
na poszczególne Mojry, wiêc móg³ u¿yæ okolicznościowo wyra¿enia ‘Mojry’ 
zamiast zwyczajnego wyra¿enia ‘Mojra’ i nie naruszyæ przez to jej zasadniczej 
jedności”9 . Jednak¿e charakterystyka mo‹rai jest tutaj wyraźnie podmiotowa, 
na co wyraźnie wskazuje czasownik qšsan. Je¿eli wiêc mo‹rai by³y rozumiane 
tutaj w taki sposób, ¿e ka¿dy cz³owiek ma swój przydzia³ mÒroj, to stwierdzenie 
qšsan musia³oby mieæ charakter bierny, czyli by³y ustanowione. Na czym wiêc 
ostatecznie mog³aby polegaæ jednośæ mo‹ra i wielośæ mo‹rai?

Wydaje siê, ¿e istotne znacznie dla rozwi¹zania tego problemu mog¹ mieæ 
imiona przypisywane przez Hezjoda owym mo‹rai. Pierwsz¹ z wymienionych 
mo‹rai jest Kloto (klwqè), czyli ta, która przêdzie. Wydaje siê wiêc, ¿e Homer móg³ 
mieæ na uwadze to imiê, kiedy przypisywa³ jej czynnośæ przêdzenia (™piklèqein, 
™pine‹n). Drug¹ jest Lachesis (tÕ l£coj), czyli los śmierci i posiada znaczenie 
przydzia³u dla śmiertelnych. Trzeci¹ mo‹ra jest Atropos (¥tropoj) – niezmien-
ny, nie odwrócony, czyli przeciwieñstwo tršpw – zwróciæ. Te trzy imiona 
w rzeczywistości ukazuj¹ sposób dzia³ania i skutek, jaki to dzia³anie ma dla 
śmiertelnych. Wydaje siê wiêc, ¿e nie bez powodu w cytowanym fragmencie 
Iliady jest u¿yta liczba mnoga. Je¿eli przyj¹æ za Hezjodem i, jak siê zdaje, za 
Homerem, ¿e mo‹rai s¹ tutaj rozumiane jako boginie, to nie mo¿na ich stawiaæ 
na równi z innymi bogami, którzy s¹ od nich niezale¿ni. Cech¹ wspóln¹ 
jest to, ¿e i mo‹ra i bogowie przêd¹ losy ludzkie, przy czym przêdzenie mojry 
jest jej w³asności¹ z imienia, bogowie natomiast t¹ czynności¹ siê pos³uguj¹. 

 8  Homerus, Ilias, ed. W. Dindorf – C. Hentze, Lipsiae in Aedibus B. G. Teubneri 1921, XXIV 49: „mojry 
ustanowi³y cierpliwe serce (tleton thymon) dla ludzi”. (przek³. A. Krokiewicz).

 9  A. Krokiewicz, dz. cyt., s. 127.
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Ró¿nic¹ jest natomiast to, ¿e nie mo‹ra rozdaje konkretne dary, lecz Zeus. 
Je¿eli wiêc sama mo‹ra nie powoduje uskuteczniania siê postanowieñ, to na 
jakiej podstawie to siê odbywa? Co jest wiêc powodem takiego stanu rzeczy?

b) QumÒj bogów i ludzi

Homer w Odysei pisze, ¿e starzec przepowiadaj¹c zatopienie okrêtu Feaków 
wracaj¹cych z wyprawy i zag³adê ich miasta przez Posejdona stwierdzi³: t¦ dš 
ken qeÕj À telšseien / ½ k’ ¢tšlest’ e‡h, éj oƒ f…lon œpleto qumù10 . O zre-
alizowaniu, czy te¿ niezrealizowaniu czegoś decyduje wiêc qumÒj11 . W jaki 
jednak sposób mo‹ra wp³ywa na bogów i dlaczego oni musz¹ siê z ni¹ liczyæ? 
A. Krokiewicz charakteryzuj¹c strukturê bóstwa stwierdza, ¿e „ka¿dy bóg 
posiada, podobnie jak ka¿dy cz³owiek, rozumny umys³ (noàj, fr»n) i niezale¿ne 
od niego namiêtne serce (qumÒj). Umys³ myśli i objawia siê w s³owach, a ser-
ce, wyposa¿one w swoist¹ moc uczuciowości i woli, sprawuje bezpośredni¹ 
w³adzê nad cia³em, wprawia je w ruch samodzielnie i dokonuj¹c czynów 
jako takich tworzy doraźn¹ rzeczywistośæ”12 . Postanowienie o tym, co mo¿e 
nast¹piæ by³oby wiêc zwi¹zane z umys³em (noÒj), ziszczenie lub nie jest de-
cyzj¹ qumÒj. „Serca bogów s¹ na ogó³ pos³uszne ich umys³om i panuj¹cej 
w nich Mojrze”13 . Czym siê charakteryzuje owo pos³uszeñstwo? W ziszcza-
niu rzeczywistości bogowie pos³uguj¹ siê lubym sercem (f…loj qumÒj). Wyda-
je siê wiêc, ¿e pos³uszeñstwo nie jest wynikiem zewnêtrznego nakazu, ale 
raczej pozytywnego usposobienia ich serca. Lube serce powoduje wiêc to, ¿e 
bogowie wraz z mo‹ra przêd¹ losy ludzkie. Tym ostatnim przys³uguje nato-
miast innego rodzaju qumÒj. W Iliadzie Homer pisze, ¿e tlhtÕn g¦r mo‹rai 
qumÕn qšsan ¢nqrèpoisin14 . Określenie tlhtÕn qumÒn wydaje siê wskazywaæ 
na podleg³ośæ ziszczeniu siê wyroków bogów i mojry. W przeciwieñstwie 
do bogów, ludzie zobowi¹zani s¹ do pos³uszeñstwa, czemuś narzucone-
mu z zewn¹trz, na co nale¿y siê bezwzglêdnie zgodziæ. Wynika to st¹d, 
¿e śmiertelni nie przêd¹ swoich losów, lecz czyni¹ to bogowie i mo‹ra. Na 
tej podstawie mo¿na wywnioskowaæ, ¿e qumÒj ludzi, ze wzglêdu na swoj¹ 
biernośæ, czyli nie przêdzenie swoich losów, jest s³absze od qumÒj bogów 
posiadaj¹cych moc przêdzenia losów.

Na poziomie qumÒj ujawnia siê wiêc istotna ró¿nica miêdzy boga-
mi a ludźmi. O wiele bardziej ¿ywotne jest qumÒj bogów, które ziszcza 

 10  Homerus, Odyssea, dz. cyt., IX 570-571: „czy bóg to spe³ni, czy nie spe³nione zostawi, wie tylko jego 
lube serce”. (przek³. J. Parandowski).

 11  Wed³ug E. R. Dodds’ a „qumÒj móg³ byæ kiedyś prymitywnym ‘oddechem-dusz¹’, albo ‘¿yciem-dusz¹’, 
lecz u Homera nie jest on ani dusz¹, ani te¿ (jak u Platona) ‘czêści¹ duszy’. Mo¿na go zdefi niowaæ, 
z grubsza i bardzo pobie¿nie jako narz¹d uczucia”. E. R. Dodds, dz. cyt., s. 28.

 12  A. Krokiewicz, dz. cyt., s. 128.
 13  Tam¿e, s. 185.
 14  Homerus, Ilias, dz. cyt., XXIV 49: „mojry ustanowi³y cierpliwe serce dla ludzi” (przek³. A. Krokiewicz).
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rzeczywistośæ i przêdzie losy ludzi, ani¿eli qumÒj ludzi, które, ucieleśniaj¹c 
wprawdzie zamiary mojry, nie przêdzie losu. NoÒj, który moc¹ mo‹ra przêdzie 
rzeczywistośæ, lecz sam jej nie ziszcza ceni qumÒj „tym wy¿ej, im moc jest 
wiêksza i sprawniejsza. St¹d siê wywodzi prawo silniejszego”15 . Wydaje siê 
wiêc naturaln¹ rzecz¹, ¿e ci, którym mo‹rai ustanowi³y tlhtÕn qumÒn z na-
tury posiadaj¹ charakter poddañczy i zobowi¹zani s¹ do czci wobec tych, 
którzy posiadaj¹ f…lon qumÒn objawiaj¹ce swoj¹ ¿ywotnośæ w przêdzeniu 
wraz z mojr¹ ludzkich losów i ziszczaniu doraźnej rzeczywistości16 . Wzajem-
ny stosunek pomiêdzy ludźmi a bogami wyra¿a Homer w s³owach: oÙ m n 
scštlia œrga qeoˆ m£karej filšousin, / ¢ll¦ d…khn t…ousi kaˆ a‡sima œrg’ 
¢nqrèpwn17 . D…kh wydaje siê byæ punktem wyjścia we w³aściwym traktowaniu 
ludzi przez bogów. Bogowie szanuj¹ (t…ousi) bowiem d…kh i losem przeznaczone 
czyny (a‡sima œrga). Z tego wynika, ¿e d…kh ma swój wyraz w odniesieniu lubego 
serca bogów do cierpliwego serca ludzi, które wyra¿a siê najlepiej w a‡sima œrga.

c) Przyczyny ludzkich nieszczêśæ

U śmiertelnych pojawia siê jednak postawa przeciwstawiaj¹ca siê cier-
pliwemu sercu. Jest to postawa Ûbrij, czyli przebranie miary, buta18 , wynikaj¹ca 
z namiêtności i świadomości swojej mocy, która przeciwstawia siê stano-
wieniu bogów i stawia ludzi poza ich przydzia³ (Øp r mÒron). W wyniku takiej 
postawy, nara¿aj¹c siê na gniew bogów, popadaj¹ w ¥th19 . Postawa ¢škhti qeîn 
(wbrew woli bogów), spotyka siê z surow¹ reakcj¹. „Tak zgin¹³ na przyk³ad Ajas 
lokryjski, syn Ojleusa. Ajas uratowa³ siê z rozbitego statku i dop³yn¹³ do ska³y 
przybrze¿nej, kiedy jednak zawo³a³ zuchwale, ¿e siê uratowa³ „wbrew woli 
bogów”, Posejdon oderwa³ czêśæ ska³y razem z Ajasem i zatopi³ j¹ w morzu 
(Odyseja, IV 499n.)”20 . Warunkiem przychylności bogów s¹ wiêc losem prze-
znaczone czyny  (a‡sima œrga), bêd¹ce wynikiem ustanowionego dla ludzi przez 
mojry cierpliwego serca (tlhtÕn qumÒn). Natomiast Ûbrij powoduje, ¿e cz³owiek 
przekracza swój przydzia³ i nara¿a siê na wspomniane ju¿ cierpienie (¥lgoj), za 
które oskar¿a bogów, pos¹dzaj¹c ich przy tym o mściwośæ i niesprawiedliwośæ.

 15  A. Krokiewicz, dz. cyt., s. 189.
 16  „Z ogromnym szczêściem wolnych od cielesnych cierpieñ i nieśmiertelnych bogów idzie w parze ich 

ogromna potêga i si³a. Dziêki niej bogowie mog¹ robiæ z nieszczêśliwymi i śmiertelnymi, a tak¿e bez 
porównania s³abszymi od nich ludźmi, co im siê ¿ywnie podoba, i maj¹ prawo domagaæ siê od nich 
‘czci’ bez wzglêdu na etyczn¹ wartośæ swych doraźnych postêpków i swych zgo³a nie zawsze cnych 
obyczajów”. Tam¿e, s. 186.

 17  Homerus, Odyssea, dz. cyt., XIV 83-84: „Ale szczêśliwi bogowie nie lubi¹ zbrodni, / sprawiedliwośæ 
nagradzaj¹ i losem przeznaczone czyny ludzi” (Przek³. J. Parandowski).

 18  Por. A. Krokiewicz, dz. cyt., s. 189.
 19  „Ludzie wiedz¹ na ogó³, ¿e ca³kowicie zale¿¹ od ³aski i nie³aski bogów, i wystrzegaj¹ siê pinie 

bluźnierczych s³ów oraz czynów, chyba, ¿e ulegaj¹ niebacznym porywom butnego serca, a wtedy 
padaj¹ ofi ar¹ ‘ob³¹kanej winy’ (¥th) i – gin¹!” Tam¿e, s. 186; „Zawsze, b¹dź prawie zawsze (Iliada 
IX 115), ¥th opisuje stan umys³u – czasowe zmêczenie czy te¿ zaburzenie normalnej świadomości. 
W istocie jest to czêściowe lub chwilowe szaleñstwo”. E. R. Dodds, dz. cyt., s. 15.

 20  A. Krokiewicz, dz. cyt., s. 187.
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Za swoje nieszczêścia ludzie oskar¿aj¹ nie tylko bogów, ale równie¿ daj-
mona21 , jak to czyni dusza Elpenora mówi¹c: «sš me da…monoj a sa kak¾ kaˆ 
¢qšsfatoj o noj22 .  Da…mwn pojawia siê tutaj w kontekście z³ej doli (a sa kak¾) 
i rzeczy, która by³a powodem nieszczêścia, czyli nadmiaru wina (¢qšsfatoj o 
noj). Z³a dola mo¿e byæ zwi¹zana z przydzia³em śmiertelnych. Natomiast da…
mwn wydaje siê byæ istotnym inicjatorem zdarzenia. Dlatego te¿, jak sugeruje 
E. R. Dodds, da…mwn towarzysz¹c od narodzin cz³owiekowi w ca³ości lub 
czêściowo determinuje jego los23 . O ile bogowie przêd¹ los ludzki, stoj¹ na 
stra¿y sprawiedliwości i wydaj¹ wyroki, o tyle da…mwn wydaje siê byæ tym, 
który sugeruje, inicjuje, mami i opanowuje dzia³aj¹cego.

2. REAKCJA KRYTYCZNA

Dotychczasowy opis bogów by³ oparty na analizie struktury cz³owieka 
i jego postaw wzglêdem drugiego cz³owieka i świata. Stosunek bogów do ludzi 
jest wzorowany na stosunku cz³owieka do ni¿szych stworzeñ. Taki wniosek 
formu³uje A. Krokiewicz. Pisze on: „Stosunek bogów do ludzi w pieśniach Ho-
mera odpowiada na ogó³ stosunkowi ludzi do ni¿szych od nich i stanowi¹cych 
ich w³asnośæ zwierz¹t lub stosunkowi zwyciêskich najeźdźców do nieszczêsnej, 
zdanej na nich ³askê i nie³ask¹ ludności pobitego kraju”24 .

Przeświadczenie o tym, i¿ przedstawiony przez Homera i Hezjoda obraz 
bogów jest oparty na analizie natury ludzkiej i ludzkiego odniesienia do 
rzeczywistości, mia³ Ksenofanes, co wyrazi³ w swoim zdaniu w nastêpuj¹cy 
sposób: ¢ll’ oƒ brotoˆ dokšousi genn©sqai qeoÚj, t¾n sfetšrhn d’ ™sqÁta œcein 
fwn»n te dšmaj te25 . W zdaniu tym Ksenofanes wyjaśnia, ¿e śmiertelni (oƒ brotoˆ) 
o bogach jedynie mniemaj¹ (dokšousi). Dlatego te¿ efekt starañ śmiertelnych 
dotycz¹cych poznania bogów ostatecznie ogranicza siê do sprowadzania ich 
do poziomu dšmaj, czyli kszta³tu, który obejmuje zakres tego, co jest udzia³em 
śmiertelnych. Je¿eli śmiertelni mówi¹ o bogach na podstawie swoich mniemañ, to 
czy w ogóle jest mo¿liwa jakakolwiek wiedza na temat bogów?

 21  Por. tam¿e, s. 195.
 22  Homerus, Odyssea, dz. cyt., XI 61: „zgubi³ mnie z³y wyrok bo¿y i nadmiar wina” (przek³. J. Parandowski).
 23 „ Trzeci rodzaj duchów, które po raz pierwszy pojawiaj¹ siê w epoce archaicznej, wystêpuje w powi¹zaniu 

z konkretn¹ jednostk¹, zwykle towarzyszy jej ju¿ od chwili narodzin i w ca³ości lub czêściowo deter-
minuje indywidualny los. Po raz pierwszy spotykamy siê z nim u Hezjoda (Prace, 314) i Fokylidesa. 
Reprezentuje on indywidualn¹ mojra albo dolê, o których mówi Homer”. E. R. Dodds, dz. cyt., s. 47.

 24  A. Krokiewicz, dz. cyt., s. 187.
 25  H. Diels – W. Kranz, 21B 14: „lecz śmiertelni mniemaj¹, ¿e bogowie zostali zrodzeni, ¿e nosz¹ ich 

szaty, maj¹ ich g³os i kszta³t”.
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a) Mo¿liwości poznania bogów

Ksenofanes formu³uje tezê, w której, jak siê wydaje, jest pesymistycznie 
nastawiony, co do mo¿liwości uzyskania w³aściwej wiedzy na temat bogów: 
kaˆ tÕ m n oân saf j oÜtij ¢n¾r  ‡den oÙdš tij œstai e„dëj ¢mfˆ qeîn te kaˆ 
¤ssa lšgw perˆ p£ntwn: e„ g¦r kaˆ t¦ m£lista tÚcoi tetelesmšnon e„pèn, 
aÙtÕj Ómwj oÙk o de: dÒkoj d’ ™pˆ p©si tštuktai26 . Pomimo negatywnego 
wniosku co do mo¿liwości poznania bogów, wynikaj¹cego ze sformu³owania, 
i¿ ludzie ograniczaj¹ swój zakres poznania do dÒkoj, czyli pozoru, Ksenofanes 
sugeruje, ¿e poznanie bogów mog³oby odbyæ siê za pomoc¹ „de‹n, czyli wi-
dzenia, co jednocześnie czyni³oby poznaj¹cego e„dëj ¢mfˆ qeîn, czyli znawc¹ 
tego, co siê tyczy bogów. Sformu³owany przez Ksenofanesa warunek poznania 
bogów, którym jest „de‹n, wydaj¹ siê potwierdzaæ równie¿ s³owa Protagorasa: 
perˆ m n qeîn oÙk œcw e„dšnai, oÜq’ æj e„sˆn oÜq’ æj oÙk e„sˆn oÜq’ Ðpo‹o… 
tinej „dšan: poll¦ g¦r kwlÚonta e„dšnai ¼ t’ ¢dhlÒthj kaˆ bracÝj ín Ð 
b…oj toà ¢nqrèpou27 . Istotnym jest tutaj stwierdzenie Protagorasa oÙk œcw 
e„dšnai, czyli nie mam wiedzy. Wyra¿enie e„dšnai posiada bowiem ten sam 
źród³os³ów, co u¿yte przez Ksenofanesa „de‹n, e„dëj oraz o de28 . Warunkiem 
posiadania e„dšnai, a tym samym bycia e„dëj, jest widzenie („de‹n) ich „dšan, 
czyli postaci. Taki warunków poznania bogów nie spe³nia w ¿adnym wypadku 
doke‹n, które mo¿e informowaæ jedynie o dšmaj, czyli kszta³cie. Trudności 
w widzeniu („de‹n) postaci („dšan) bogów s¹ wynikiem pozoru (dÒkoj), o czym 
wspomina Ksenofanes, a tym samym wynikaj¹cej st¹d niepewności (¢dhlÒthj), 
która jest skutkiem mniemania (doke‹n). Pozór (dÒkoj) wydaje siê byæ jednak 
czymś, co cz³owiek uznaje za miarê swojego poznania i do niego siê ograni-
cza. Potwierdza to zdanie poprzedzaj¹ce przedstawiony wniosek, w którym 
Ksenofanes mówi¹c o mê¿u wyra¿aj¹cym to, co jest celem wiedzy dodaje, ¿e 
sam by o tym nie wiedzia³ (aÙtÕj Ómwj oÙk o de). Te s³owa Ksenofanesa mog¹ 
wiêc sugerowaæ, ¿e w tym, co mówi¹ o bogach Homer i Hezjod przewija siê 
ostateczna wiedza o bogu, lecz pozostaje ona w cieniu tego, co jest jedynie 
pozorem. Na tej podstawie mo¿na stwierdziæ, ¿e za brak wiedzy o bogach jest 
winny sam cz³owiek. Okazuje siê wiêc, ¿e w rzeczywistości istniej¹ warunki 
mo¿liwości poznania bogów. Wydaje siê, ¿e te warunki s¹ przedstawione 
przez Ksenofanesa w zdaniu: oÜtoi ¢p’ ¢rcÁj p£nta qeoˆ qnhto‹s’ Øpšdeixan, 
¢ll¦ crÒnJ zhtoàntej ™feur…skousin ¥meinon29 . Rzeczywistośæ bogów nie 
jest przed śmiertelnikiem ca³kowicie zakryta. Bogowie Øpšdeixan, czyli daj¹ do 

 26  H. Diels – W. Kranz, 21B 34: „I to wiêc jest jasne: ¿aden m¹¿ nie zobaczy³, ani nikt nie bêdzie znawc¹ 
co siê tyczy bogów i tego, co mówiê o wszystkim; gdyby bowiem w wysokim stopniu powiedzia³ pe³n¹ 
prawdê, sam by nie wiedzia³; domys³ zaś celem wszystkich sta³ siê”.

 27  H. Diels – W. Kranz, 80B 4: „Co siê tyczy bogów nie mam wiedzy, ani ¿e s¹, ani ¿e nie s¹, ani jacy b¹dź 
z postaci: liczne bowiem przeszkody s¹ wiedzy i ta niepewnośæ i ma³ym bêd¹ce ¿ycie cz³owieka”.

 28  Wszystkie przedstawione formy pochodz¹ od EIDW.
 29  H. Diels – W. Kranz, 21B 18: „Przecie¿ nie od pocz¹tku wszystko bogowie śmiertelnym dali do zro-

zumienia, lecz z czasem szukaj¹cy odkrywaj¹ lepiej”.
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zrozumienia, pokazuj¹ na przyk³adach, ale nie od pocz¹tku (¢p’ ¢rcÁj). Mo¿liwośæ 
odczytania ich postaci jest utrudniona z dwóch powodów. Po pierwsze bogowie 
Øpšdeixan, czyli pokazuj¹, ale nie wprost. Świadczy o tym przedrostek ØpÒ, 
który znaczy pod. Chodzi wiêc o pokazywanie lub okazywanie pod czymś lub 
raczej za pośrednictwem czegoś. Mo¿na tutaj przywo³aæ zdanie Heraklita: Ð 
¥nax, oá tÕ mante‹Òn ™sti tÕ ™n Delfo‹j, oÜte lšgei oÜte krÚptei ¢ll¦ shma…
nei30 . Wydaje siê bowiem, ¿e shma…nei, czyli daje znak, w sposób trafny określa 
owo Øpšdeixan. Po drugie, bogowie pokazuj¹c na przyk³adach czyni¹ to nie od 
pocz¹tku (¢p’ ¢rcÁj). Bogowie poprzez czyny ukazuj¹ ludziom jedynie doraźne 
ziszczenie rzeczywistości. Natomiast zrozumienie motywów dzia³ania bo-
gów jest w tym wypadku bardzo utrudnione. Skutkiem takiego stanu rzeczy 
jest mniemanie śmiertelnych (dÒxa brotîn) na temat bogów i przypisywanie im 
dšmaj, czyli kszta³tu w³aściwego ludziom oraz zwi¹zanych z tym motywów ich 
dzia³ania. Pomimo tych trudności Ksenofanes stwierdza, ¿e w miarê up³ywu 
czasu szukaj¹cy (zhtoàntej) odkrywaj¹ lepiej (™feur…skousin ¥meinon). Czas ten 
nie jest, jak siê wydaje, czasem jednego pokolenia, albowiem Ksenofanes 
swoj¹ krytykê przeprowadza wobec tych, którzy go poprzedzali, czyli Homera 
i Hezjoda, podejmuj¹c ich osi¹gniêcia w tej dziedzinie. ̄ e posiadanie wiedzy 
(e„dšnai) o bogach nie jest efektem wysi³ku tylko jednego cz³owieka, czy te¿ 
pokolenia potwierdza równie¿ Protagoras wskazuj¹c na trudnośæ jak¹ jest 
krótkie ¿ycie (bracÝj Ð b…oj). Niemniej jednak stwierdzenie Ksenofanesa, ¿e 
szukaj¹cy odkrywaj¹ lepiej wskazuje na mo¿liwośæ osi¹gniêcia wiedzy (e„dšnai) 
na temat bogów siêgaj¹c do pocz¹tku (¢rcÁj), co, jak siê wydaje, jest warun-
kiem widzenia („de‹n) ich postaci („dšan). Ca³y wysi³ek Ksenofanesa winien byæ 
skupiony na tym, by z tego, co na temat bogów powiedzieli Homer i Hezjod 
wyci¹gn¹æ to, co jest najbardziej w³aściwe siêgaj¹c do pocz¹tku (¢rcÁj).

b) Bóg i boskośæ

W myśl przeprowadzonej przez siebie krytyki rozumienia bogów przez 
śmiertelnych i przedstawionych warunków mo¿liwości ich poznania, Kse-
nofanes formu³uje nastêpuj¹c¹ tezê: eŒj qeÒj, œn te qeo‹si kaˆ ¢nqrèpoisi 
mšgistoj, oÜti dšmaj qnhto‹sin Ðmo…ioj oÙd  nÒhma31 . Zdanie rozpoczyna siê od 
eŒj qeÒj, czyli jeden bóg. Jego wyj¹tkowy status w stosunku do bogów i ludzi jest 
wyra¿ony przez określenie mšgistoj, czyli najwy¿szy, najwiêkszy. W kontekście 
u¿ytego tutaj przyimka ™n mo¿na przypuszczaæ, ¿e eŒj qeÒj w bogach i ludziach 
jest doświadczany jako mšgistoj i wśród nich przebywa. Mo¿na przypuszczaæ 

 30  H. Diels – W. Kranz, 22B 93: „Najwy¿szy pan, którego wyrocznia jest w Delfach, ani mówi, ani skrywa, 
lecz daje znak”.

 31  H. Diels – W. Kranz, 21B 23: „Jeden bóg, najwy¿szy pośród bogów i ludzi, ani kszta³tem śmiertelnym 
podobny ani myśl¹”.
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w tym kontekście, ¿e eŒj qeÒj, ma ścis³y zwi¹zek z mo‹ra albo raczej z noÒj, który 
moc¹ mo‹ra przêdzie rzeczywistośæ. W tym kontekście istotnym wydaje siê byæ 
zanegowanie podobieñstwa do śmiertelnych, (qnhto‹sin) co do kszta³tu (dšmaj), 
jak i myśli (nÒhma). Stwierdzenie niepodobieñstwa, co do kszta³tu jest wynikiem 
przeprowadzonej krytyki mniemania (doke‹n) śmiertelnych na temat bogów. 
Natomiast nÒhma nie jest wynikiem mniemania, ale myślenia (noe‹n), o którym 
we wcześniejszej krytyce na temat poznania bogów nie by³o mowy. Co wiêc 
znaczy teza, ¿e nie jest podobny myśl¹ (nÒhma)? Je¿eli myśl śmiertelnych jest 
wynikiem ich myślenia to nie mo¿e ona byæ najwiêksza, czyli nie spe³nia istot-
nego warunku przedstawionego przez Ksenofanesa. Mo¿na przypuszczaæ, 
¿e eŒj qeÒj nie jest myśl¹ (nÒhma) śmiertelnych. Nie znaczy to jednak, ¿e bóg nie 
myśli (noe‹). O tej funkcji boga wspomina w zdaniu: oâloj Ðr´, oâloj d  noe‹, 
oâloj dš t’ ¢koÚei32 . Istotnym jest tutaj dodanie do noe‹ określenia oâloj, 
czyli ca³y. To oâloj dookreśla status niepodobieñstwa do myśli śmiertelnych. 
Umys³, którego myślenie jest funkcj¹, jest tylko czêści¹ cz³owieka i st¹d myśl 
sama jest uwik³ana w kontekst doznaniowy bêd¹cy jego udzia³em. Natomiast 
określenie oâloj, czyli ca³y, wskazywa³oby na to, ¿e umys³ nie jest jego czêści¹, 
ale ¿e on sam ca³y (oâloj) jest umys³em. Czy rzeczywiście umys³ (noÒj) odgrywa 
tak istotn¹ rolê w bogu, i¿ mo¿na uznaæ, ¿e ca³y jest umys³em?

Ksenofanes wspomina o roli umys³u u boga stwierdzaj¹c: ¢ll’ ¢p£neuqe 
pÒnoio nÒou frenˆ p£nta krada…nei33 . Mówi¹c o tym, ¿e bóg wstrz¹sa (kra-
da…nei) wszystkim (p£nta) dodaje, ¿e czyni to rozumem umys³u (nÒou frenˆ)34 . 
Okazuje siê wiêc, ¿e fr»n, bêd¹c tym, co bezpośrednio wstrz¹sa (krada…nei), 
jest w³asności¹ umys³u (nÒou). Pojawia siê dwubiegunowośæ dzia³ania umys³u. 
Po pierwsze umys³ (nÒoj) myśli (noe‹), czyli czyni to, co jest dla niego samego 
w³aściwe. Inaczej umys³ poprzez myślenie (noe‹n) realizuje sam siebie, pozostaj¹c 
w swoim horyzoncie. Wydaje siê, ¿e z tego powodu Ksenofanes sformu³owa³ 
nastêpuj¹c¹ tezê: a„eˆ d’ ™n taÙtù m…mnei kinoÚmenoj oÙdšn oÙd  metšrce-
sqa… min ™pipršpei ¥llote ¥llV35 . Umys³ nigdy nie przestanie myśleæ i pozostaj¹c 
w swoim myśleniu w tym samym pozostaje (™n taÙtù m…mnei). Przejście z jednego 
w inne (¥llote ¥llV) spowodowa³oby zaprzestanie myślenia (noe‹n). Jednak¿e 
wstrz¹sanie (krada…nein) bêd¹ce czynności¹ rozumu (fr»n) jest czymś innym 
ni¿ myślenie (noe‹n). Czy nie mo¿na mówiæ tutaj jednak o przechodzeniu z jednego 
w inne? Wydaje siê, ¿e oddzia³ywanie na wszystko poprzez czynnośæ rozumu, 
jak¹ jest wstrz¹sanie nie powoduje zaniechania myślenia. Rozum jest w³asności¹ 
umys³u, a nie jest wynikiem przechodzenia umys³u w rozum. Wstrz¹sanie (krada…
nein) jest wiêc drugim biegunem dzia³ania umys³u poprzez swój rozum (fr»n).

 32  H. Diels – W. Kranz, 21B 24: „Ca³y widzi, ca³y myśli, ca³y s³yszy”.
 33  H. Diels – W. Kranz, 21B 25: „Lecz daleko od mozo³u, rozumem umys³u wszystko wstrz¹sa”.
 34  W tym miejscu nale¿y przypomnieæ cytowane ju¿ s³owa A. Krokiewicza, który charakteryzuj¹c bóstwo 

u Homera stwierdzi³, ¿e: „ka¿dy bóg posiada (…) rozumny umys³ (noàj, fr»n)”. Por. dz. cyt., s. 128.
 35  H. Diels – W. Kranz, 21B 26: „Zawsze w tym samym pozostaje poruszany niczym, ani jest widocznym 

to, ¿eby przechodzi³ on z jednego w inne”.
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Pozostaje jednak niewyjaśniony problem dwóch określeñ dotycz¹cych 
boga, wymienionych razem z oâloj noe‹, a mianowicie: ca³y widzi (oâloj Ðr´) 
oraz ca³y s³yszy (oâloj ¢koÚei). W tym miejscu nale¿y zadaæ pytanie, co widzi 
i co s³yszy? Wydaje siê, ¿e widzenie i s³yszenie jest mo¿liwe do wyjaśnienia tylko 
w kontekście myślenia. Wszystkie te czynności dotycz¹ ca³ego (oâloj) boga. Mo¿na 
wiêc przypuszczaæ, ¿e widzenie i s³yszenie odnosi siê do tego samego, co myślenie. 
Je¿eli bóg myśl¹c pozostaje w tym samym, czyli w swoim umyśle, albowiem 
ca³y myśli, to jednocześnie jego widzenie dotyczy jego samego. Z tego wynika, 
¿e bóg ca³y widzi siebie jako tego samego i jednego. Widzenie jest wynikiem, tego, 
¿e bóg ukazuje siê samemu sobie. Natomiast s³yszenie dotycz¹ce tego samego 
i jednego jest mo¿liwe wtedy, gdy on sam siê wyra¿a (lšgei). Je¿eli wiêc Kseno-
fanes przypisuje bogu jednocześnie widzenie i s³yszenie, to mo¿na przyj¹æ, ¿e 
bóg ujawnia siebie poprzez wyra¿anie (lšgein).

Ksenofanes poprzez swoje rozwa¿ania na temat jednego boga przeprowadzi³ 
rewizjê dotychczasowego rozumienia bogów i tego, co w nich jest istotnie 
boskiego. Wydaje siê, ¿e najbardziej boskim jest sam umys³, który oddzia³uje 
na rzeczywistośæ za pomoc¹ swojego rozumu. On wydaje siê byæ pocz¹tkiem 
i źród³em wszelkiego sprawiedliwego dzia³ania bogów. Jest on wiêc najwy¿szy 
w bogach i ludziach. Bogowie i ludzie nie s¹ nim samym, lecz go posiadaj¹ 
obok swojego qumÒj. Ró¿nica pomiêdzy bogami a ludźmi winna wynikaæ ze 
stopnia uczestnictwa w umyśle. Heraklit mówi¹c o naturze boskiej o ludzkiej 
stwierdzi³: Ãqoj g¦r ¢nqrèpeion m n oÙk œcei gnèmaj, qe‹on d  œcei36 . Tym wiêc, 
co ró¿ni bogów od ludzi jest to, ¿e bogowie posiadaj¹ gnomê (gnèmaj). Dlaczego 
jednak ta gnoma jest tak istotna, i czy mo¿na j¹ uznaæ za najwy¿szy stopieñ 
uczestnictwa w umyśle? W zdaniu dotycz¹cym samej gnomy Heraklit pisze: œsti 
g¦r �n tÕ sofÒn, ™p…stasqai gnèmhn, Ðtšh kubern´ p£nta di¦ p£ntwn37 . Wydaje 
siê, ¿e gnoma kieruj¹ca wszystkim przez wszystkich mo¿e byæ zwi¹zana z tym, co 
jest najwy¿sze w bogach i ludziach, czyli z umys³em. Bogowie posiadaj¹c gnomê 
maja przystêp do pocz¹tku i dlatego s¹ nieśmiertelni. Ludzie natomiast nie 
posiadaj¹c gnomy, do pocz¹tku dostêpu nie maj¹. Natomiast jeden bóg, który 
jest najwy¿szy w bogach i ludziach pozostaje jednocześnie w samym sobie 
przez nic nieporuszony. Jeden bóg bêd¹c w bogach i ludziach jest jednocześnie 
w sobie samym.

 36  H. Diels – W. Kranz, 22B 78: „Siedlisko bowiem ludzkie nie ma gnomy, boskie zaś ma”.
 37  H. Diels – W. Kranz, 22B 41: „Jest bowiem jedno to m¹dre, znaæ myśl, która kieruje wszystkim przez 

wszystkich”.

o. dr K. Gródek – wyk³adowca fi lozofi i na Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie, a w tak¿e w seminarium duchownym 
OO. Franciszkanów i Redemptorystów
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KILKA UWAG NA
TEMAT PROBLEMU BOGA

W FILOZOFII GRECKIEJ

DOBROCHNA DEMBIÑSKA-SIURY

WARSZAWA

Nie powinno siê zapominaæ, ¿e historycznie 
fi lozofi a grecka by³a najwiêkszym dzie³em grec-
kiego ducha na polu religijnym. Prze¿y³a ona 
religiê ludow¹ Greków o tysi¹ce lat i w tej formie 
duch grecki bêdzie prawdopodobnie trwa³ tak 
d³ugo, jak ludzka kultura.

       W. Jaeger, Humanizm i teologia1  

Przedstawionej powy¿ej opinii W. Jaegera mo¿na by niew¹tpliwie 
przeciwstawiæ szereg s¹dów i argumentów sformu³owanych przez badaczy, 
dla których narodziny fi lozofi i greckiej, równoznaczne z pojawieniem siê 
rozumowej refleksji o świecie, oznaczaj¹ zarazem ca³kowite odejście od 
wyobra¿eñ religijnych i od sfery wiary. Nie jest moim zamiarem zabieranie 
g³osu w trwaj¹cej od bardzo dawna dyskusji, chocia¿ sama sk³onna jestem 
s¹dziæ, ¿e w świetle zachowanych fragmentów tekstów pierwszych fi lozofów, 
lub te¿ przekazów o ich pogl¹dach, nie da siê obroniæ ¿adne jednostronnie 
skrajne stanowisko. Nie jest bowiem fi lozofi a grecka ani prost¹ kontynuacj¹ 
przedstawieñ mitologicznych, ani te¿ jej pojawienie siê nie oznacza zupe³nego 
rozbratu z przekonaniami i kategoriami religijnymi. Ta świadomośæ pozwala 
mi dostrzegaæ w obszarze fi lozofi i greckiej tak¿e obecnośæ wysi³ku poszu-
kiwania Boga, przy jednoczesnym zachowaniu przeświadczenia, ¿e jest to 
tylko pewna swoista jej interpretacja, i ¿e samo poszukiwanie Boga nie by³o 
jej celem. Tym niemniej i takie na ni¹ spojrzenie znajduje dobre uzasadnienie 
w rozwa¿aniach fi lozofów greckich.

 1  Warszawa 1957, s. 69, przypis 47.
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W przedstawionym poni¿ej tekście nie bêdê zasadniczo odwo³ywaæ siê do 
religii Greków, ani tradycyjnej ani misteryjnej, nie bêdê równie¿ stara³a siê 
wywa¿aæ w jakiej relacji do niej pozostawa³y rozwi¹zania fi lozofów greckich. 
A tak¿e nie bêdê zag³êbiaæ siê w porównania natury jêzykowej, m.in. w zagad-
nienie, czy pojêcie theos dla Greków znaczy³o to samo, co oznacza ono dla nas: 
czy wiêc w grece ma ono wy³¹cznie charakter orzecznikowy, wyra¿aj¹cy siê np. 
w zdaniu – mi³ośæ jest bogiem, czy te¿ mo¿na i w pismach Greków odnaleźæ je 
w sensie podmiotowym, odpowiadaj¹cym zdaniu – Bóg jest mi³ości¹2 . I w tym 
przypadku chcia³abym unikn¹æ jednoznacznego ograniczenia, bowiem wy-
daje mi siê, ¿e przy koniecznej zgodzie na przekonanie, i¿ pojêcie theos ma 
w grece znacznie szerszy zakres i mo¿e wyra¿aæ to wszystko, co w jakiś sposób 
przekracza naturaln¹ ludzk¹ miarê, to jednak u wielu myślicieli określa ono 
Boga pojmowanego wyraźnie podmiotowo, a nawet absolutyzowanego, Boga 
istniej¹cego jako odrêbne jestestwo i bêd¹cego przyczyn¹ – jakkolwiek by ona 
by³a rozumiana – świata pozostaj¹cego w stosunku do niego w określonej 
relacji. Takie przedstawienie mo¿na dostrzec np. w pogl¹dach Heraklita, 
Platona, Arystotelesa, czy Plotyna.

W poni¿szym tekście bêdê chcia³a pokazaæ, ¿e problem Boga by³ dla 
myśli greckiej bardzo wa¿ny, i ¿e – jak powiedziano – przy pewnej jej inter-
pretacji mo¿na o niej mówiæ jako o fi lozofi i poszukuj¹cej Boga, chocia¿ 
bynajmniej nie to by³o jej celem; nakierowana by³a raczej na wysi³ek znale-
zienia odpowiedzi na pytanie o naturê świata, o miejsce w nim cz³owieka, 
i o to, jak nale¿y ¿yæ. A jednak, poszukuj¹c na te pytania odpowiedzi, fi lozo-
fowie greccy nader czêsto dochodzili do problemu Boga. Co wiêcej, w obrêbie 
myśli greckiej pojawia siê odrêbne pojêcie – theologia – na określenie rozwa¿añ 
o bogach. Nie jest tu wa¿ne, czy po raz pierwszy znajdujemy je w platoñskim 
Pañstwie3 , czy te¿ by³o ono w u¿yciu ju¿ wcześniej, wa¿ne dla tego tekstu jest 
samo wyjaśnienie Sokratesa odnośnie do przedmiotu teologii: w jakiejkol-
wiek formie literackiej rozwa¿ano by problem bogów podstawow¹ kwesti¹ 
ma byæ zawsze przedstawienie jaki Bóg jest. ¯yj¹cy na prze³omie II i I w. 
przed Chr. Warron, w dziele Rerum humanarum et divinarum mia³ – za sto-
ikami – wyró¿niaæ trzy rodzaje teologii: mityczn¹, pañstwow¹ i naturaln¹. 
Mityczn¹ czyli ukszta³towan¹ przez poetów, pañstwow¹ – ofi cjaln¹, i natu-
raln¹ – czyli w³aśnie te rozwa¿ania o bogach, które s¹ obecne w pogl¹dach 
fi lozofów greckich. Na podzia³ Warrona powo³a siê św. Augustyn w swoim 
O Pañstwie Bo¿ym (VI.5). Mo¿na w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e to przekonanie 
o obecności rozwa¿añ o Bogu w myśli greckiej stanowiæ bêdzie podstawê 
późniejszego spotkania chrześcijañstwa i fi lozofi i, niezale¿nie od świadomości 
istnienia fundamentalnych ró¿nic pomiêdzy tymi dwoma ró¿nymi światami.

 2  Problem ten w skrócie omawia, powo³uj¹c siê na inne stanowiska, m.in. W.K.C. Guthrie w ksi¹¿eczce 
Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa, Kraków 1996, s. 12.

 3  Platon, Pañstwo, 379 a.
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I.

Jestem przekonana, ¿e mo¿na uznaæ, i¿ zagadnienie Boga staje przed 
myślicielami greckimi od samego pocz¹tku, niezale¿nie od faktu, jak bêdzie 
siê oceniaæ zwi¹zek fi lozofi i z poprzedzaj¹c¹ j¹ tradycj¹ poetyck¹4 . Jak ju¿ 
wspomnia³am, dla Greków s³owo theos ma szerszy zakres, ni¿ dla nas dzisiaj 
pojêcie Bóg. W poni¿szym tekście chcê zatem uwzglêdniæ jeden tylko z aspek-
tów, w którym siê ono wyra¿a, ten który nak³ada siê – moim zdaniem – na 
rozwa¿ania na temat przyczyny czy przyczynowości, stanowi¹ce sam rdzeñ 
podejmowanej przez myślicieli greckich refl eksji o świecie. Je¿eli bowiem 
powszechnie przyjmuje siê, ¿e pierwsze fi lozofi czne pytanie by³o pytaniem 
o pocz¹tek5 , o arche, zatem o element, z którego powsta³ świat, ale te¿ – dziêki 
któremu on powsta³, to jest ono przecie¿ to¿same z pytaniem o przyczynê 
świata, choæ na pocz¹tku jeszcze nie o przyczynê, która od świata by³aby ró¿na 
i od niego oddzielona. W rozwa¿aniach tych sk³onna jestem widzieæ wielk¹ 
spójnośæ, rozwój myśli wyznaczanej przez najbardziej znacz¹ce dla tej proble-
matyki stanowiska: presokratyków, a wśród nich – Anaksymandra, Heraklita, 
Empedoklesa, Anaksagorasa; nastêpnie Platona i Arystotelesa; po których 
ukszta³tuje siê koncepcja stoicka i neoplatoñska, obie bardzo wa¿ne i twórczo 
inspiruj¹ce myśl ¿ydowsk¹ (Filon z Aleksandrii) i wczesnochrześcijañsk¹ (św. 
Justyn, ojcowie aleksandryjscy i kapadoccy, św. Augustyn). 

Na popularnej i moim zdaniem mocno zubo¿onej interpretacji myśli 
presokratycznej zawa¿y³o niew¹tpliwie świadectwo Arystotelesa, który 
ujmuj¹c rozwi¹zania pierwszych fi lozofów w swoich kategoriach systemo-
wych, sk³onny by³ widzieæ w nich jedynie pytanie o tworzywo świata, rów-
noznaczne zatem z poszukiwaniem tego elementu, który określony później 
zosta³ mianem przyczyny materialnej. W znanym fragmencie Metafi zyki (983b) 
Stagiryta pisze, ¿e „spośród pierwszych fi lozofów wiêkszośæ przyjmowa³a 
zasady w formie materii (en hyles eidei) jako jedyne zasady wszystkich rzeczy; 
z niej bowiem s¹ utworzone wszelkie byty, z niej najpierw powsta³y i w ni¹ 
w koñcu po zniszczeniu siê obróc¹ /.../ musi wszak istnieæ jakaś jedna natura 
lub wiêcej ni¿ jedna, z której powstaj¹ wszystkie inne rzeczy, podczas gdy 
ona sama trwa”. To przedstawienie nabierze szczególnego rozg³osu w kon-
cepcjach nowo¿ytnych i wspó³czesnych, gloryfi kuj¹cych materialistyczny 
obraz rzeczywistości, i przybierze skrajny wyraz w tezie o ¿ywio³owym (tzn. 

 4  Z najbardziej skrajnych stanowisk mo¿na wymieniæ z jednej strony s¹d F.M. Cornforda (From Religion 
to Philosophy, N. York 1957), dla którego fi lozofi a grecka jest prost¹ kontynuacj¹ tradycji mitycznej, 
z drugiej opiniê J. Burneta (Early Greek Philosophy, N. York 1957) przekonanego o ca³kowitym rozbracie 
pomiêdzy mitem i fi lozofi ¹, w której doszukiwa³ siê wy³¹cznie elementu naukowego. Bliskie temu 
ostatniemu jest przekonanie E. Gilsona (Bóg i fi lozofi a, Warszawa 1982), który dopiero u Arystotelesa 
sk³onny bêdzie odnaleźæ po³¹czenie pojêcia Boga z refl eksj¹ fi lozofi czn¹. Z kolei przekonani o zwi¹zku 
rozwi¹zañ fi lozofi cznych ze sfer¹ religii s¹ np. W. Jaeger [The Theology of the Early Greek Philosophers, Oxford 
1947 (A la naissance de la théologie, Paris 1966)] i J-P. Vernant (Mythe et société en Grèce ancienne, Paris 1974).

 5  Zob. W. Stró¿ewski, Pytania o arché, [w:] Istnienie i sens, Kraków 1994, s. 7 n.
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intuicyjnym) materializmie fi lozofi i greckiej. Rzeczywiście, je¿eli zatrzymaæ 
siê tylko na tym, ¿e Tales mówi³ o wodzie, Anaksymenes o powietrzu, a He-
raklit o ogniu, ów ¿ywio³owy materializm zdaje siê nie budziæ zastrze¿eñ. 
Jednak¿e, dok³adniejsza analiza przekazanych – tak¿e przez Arystotelesa 
– świadectw o pogl¹dach presokratyków uwidacznia obecnośæ w nich refl ek-
sji o mechanizmie kszta³towania siê świata z owego pierwszego, wiecznego 
elementu, zatem refl eksji wkraczaj¹cej w obszar problematyki – mówi¹c bar-
dzo anachronistycznie – przyczynowości sprawczej. Okazuje siê bowiem, ¿e 
ten sam, bêd¹cy tworzywem świata element zawiera w sobie tak¿e zdolnośæ 
dzia³ania, jest si³¹ przeobra¿ania siebie w wielośæ ró¿norodnych postaci. 

W najpierwotniejszym zatem greckim wyobra¿eniu fi lozofi cznym, świat 
wy³ania siê z arche poprzez jej wewnêtrzne zró¿nicowanie niezale¿nie od faktu, 
i¿ jest to proces dokonuj¹cy siê odwiecznie. Arche jest wieczna i niezniszczal-
na, jest moc¹ dzia³ania; takie ujêcie pozwala na przyporz¹dkowanie, czy 
wrêcz uto¿samienie jej z bóstwem w przekonaniu, ¿e przejmuje ona teraz 
rolê tradycyjnych bogów mitu w odniesieniu do świata6 , a w szczególnych 
przypadkach staje siê nie tylko elementem rozwi¹zania naukowego, ale te¿ 
przedmiotem czci religijnej7 . To stwierdzenie zdaj¹ siê potwierdzaæ staro¿ytne 
relacje o pogl¹dach presokratyków. Je¿eli bowiem nawet zgodzilibyśmy siê 
z mocnym s¹dem E. Gilsona, zdaniem którego nie nale¿y do staro¿ytnych 
przekazów dodawaæ nic z narzucaj¹cych nam siê skojarzeñ, ani te¿ nie 
nale¿y przekazanych fragmentów rozwa¿aæ w rozumowo dla nas uzasad-
nionym zwi¹zku, o ile one same nie zosta³y pierwotnie, źród³owo po³¹czone8 , 
i pos³uszni temu przekonaniu oparlibyśmy siê pokusie, aby na przyk³ad 
dwa ró¿ne przekazy o pogl¹dach Talesa, a mianowicie, ¿e: woda jest natur¹, 
z której wszystko powsta³o9  oraz „wszystko jest pe³ne bogów”10 , uj¹æ w po-
staci implikacji, z której by wynika³o, ¿e wodzie przyznany zosta³ status 
bóstwa, to w przypadku niewiele m³odszego od Talesa Anaksymandra nie 
ma miejsca na w¹tpliwości. Jeden z najbardziej interesuj¹cych przekazów na 
temat pogl¹dów tego fi lozofa znajduje siê w arystotelesowskiej Fizyce (203b). 
Dla czynionych tu uwag nie jest wa¿ne, czym jest Anaksymandrowe apeiron, 
ani te¿ jak¹ treśæ s³owo to mia³o dla swojego autora. Zasadnicze natomiast 
znaczenie ma jego opis: nieskoñczonośæ (apeiron) – jako zasada – jest nie-
stworzona i niezniszczalna (zatem wieczna), wszystko obejmuje i wszystkim 
rz¹dzi, oraz jest boska, a to ostatnie stanowi konsekwencjê jej nieśmiertelności 
i niezniszczalności. W odniesieniu do przywo³ywanego tu przekazu mo¿na 

 6  Zob. np. J-P. Vernant, dz. cyt., s. 100 i n.
 7  Tê tezê g³osi W. Jaeger, dz. cyt.
 8  E. Gilson, dz. cyt., s. 13 n. Niezale¿nie od ¿ywionego wobec wielkiego badacza szacunku, sk³onna 

jestem s¹dziæ, ¿e pewne jego skrajne opinie zdaj¹ siê greckim fi lozofom imputowaæ szczególnego 
rodzaju myślow¹ schizofreniê.

 9  Zob. Arystoteles, Metafi zyka, 983 b.
 10  Arystoteles, O duszy, 411 a.
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zauwa¿yæ, ¿e zwrot to theion znaczy wiêcej, ni¿ tylko przymiotnikowe boskie, 
bowiem rodzajnik to pozwala rozumieæ go w formie rzeczownikowej, jako 
coś, co jest boskie. Apeiron jest zatem bosk¹ zasad¹ rzeczywistości, a jego boskośæ 
przejawia siê w nieśmiertelności i mocy, w³aściwościach, którymi odznaczali 
siê dawni bogowie mitu11 .

Przypisanie zasadzie świata przynale¿nych tradycyjnym bogom 
doskona³ości rozpoczyna proces stopniowego jej wyodrêbniania z ca³ości 
wszechrzeczy. Bardzo interesuj¹cy tekst, poświadczaj¹cy tê tendencjê, znajduje 
siê wśród zachowanych fragmentów dzie³a Heraklita i trzeba przyznaæ, ¿e 
przeszkadza on w powszechnie przyjmowanej, inspirowanej zarówno licz-
nymi innymi tekstami Efezyjczyka jak równie¿ późniejsz¹ myśl¹ stoick¹, 
interpretacji pogl¹dów tego myśliciela w duchu immanencji logosu12 . Zgodnie 
z tym fragmentem, m¹dre jest od wszystkiego oddzielone (kechorismenon)13 . 
M¹dra zasada wszechświata, powie wiêc Heraklit, jest czymś oddzielonym, 
czymś ró¿nym – bo i tak¹ treśæ zawiera czasownik choridzo – od wszystkiego, co 
wszechświat ów tworzy. Nie miejsce tu, aby dyskutowaæ mo¿liwe interpretacje 
myśli Heraklita; w perspektywie omawianego zagadnienia znaczenie ma fakt, 
i¿ w pogl¹dach tego myśliciela zasadzie świata przypisana zostaje m¹drośæ (czy 
bêdzie ona określona mianem sophon, czy logos, czy te¿ gnome) oraz ¿e pojawia siê 
w nich przekonanie o odrêbności od świata owej, wyraźnie w innych miejscach 
uto¿samianej z Bogiem zasady. W dalszym rozwoju refl eksji fi lozofi cznej, wraz 
z ustaleniami Parmenidesa i Empedoklesa, problem boskiej zasady uwyraźnia 
siê coraz bardziej, aby wreszcie przyj¹æ postaæ spójnej propozycji Anaksagora-
sa, w której nous – jako czynnik sprawczy – zdecydowanie zostanie oddzielony 
i odró¿niony od mieszaniny materialnych cz¹steczek. Wed³ug zachowanego 
przekazu: „Inne rzeczy maj¹ cz¹stkê wszystkiego, ale nous jest nieskoñczony 
(apeiron), samow³adny (autokrates), i nie jest zmieszany z ¿adn¹ rzecz¹, lecz 
jest sam”14 . Ostatni cz³on zdania, który wyra¿a fraza: monos autos eph’heautou 
estin, dok³adnie znaczy: jedyny sam dla siebie, lub te¿: jedyny sam wed³ug siebie. Nie 
mo¿na mocniej podkreśliæ odrêbności nous, który w innym miejscu tekstu 
zostaje jeszcze określony jako najczystszy (katharotaton), ni¿ stwierdzaj¹c jego 
swoist¹ absolutnośæ. Co wiêcej, Anaksagoras dowodzi konieczności takiej 
w³aśnie natury przyjêtej przez siebie zasady argumentuj¹c, ¿e gdyby nous by³ 
z czymś zmieszany nie mia³by wówczas w³adzy nad niczym, mo¿e w³adaæ 

 11  W. Jaeger tak skomentuje dokonuj¹cy siê w tym czasie przewrót w wyobra¿eniach: Prenant leur point de 
départ dans le monde de la nature, ils (les Présocratiques et les philosophes postérieurs – DDS) élaborent la 
notion d’un principe suprême /.../ et ensuite ils disent de ce principe: „Et cela doit être le Divin” (dz. cyt., s. 38).

 12  Na fragment ten zwróci³ mi uwagê jeden z moich doktorantów, p. mgr W. Wrotkowski. Odczytanie 
heraklitejskich przekazów w świetle tego tekstu przynosi bardzo interesuj¹ce rezultaty.

 13  DK B 108.
 14  DK. B 12, wg: G.S Kirk, J.E. Raven, M. Schofi eld, Filozofi a przedsokratejska, Warszawa 1999, s. 357 n.
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natomiast wszystkim, gdy jest sam dla siebie. Z platoñskiej krytyki wiemy, 
¿e myśl Anaksagorasa daleka by³a od konotacji religijnych15 , tym niemniej 
samo jego rozwi¹zanie: wyodrêbnienie – ¿eby tak rzec – strukturalne i sub-
stancjalne zasady, któr¹ uzna³ za kieruj¹c¹ wszechświatem, a tak¿e określenie 
jej mianem noàj mia³o wielkie znaczenie dla dalszego rozwoju przedstawianej 
tu problematyki.

II.

Tak wiêc, myśl presokratyczn¹ zwieñcza przeświadczenie o istnieniu ro-
zumnej zasady wszechświata, oddzielonej i ró¿nej od wszystkiego, bêd¹cej nie 
dla czegoś innego ani wed³ug czegoś, lecz tylko dla siebie; zasady przez wielu 
myślicieli nazywanej theos16 . W aspekcie problematyki aitiologicznej mo¿na 
powiedzieæ, ¿e poczynaj¹c od najwcześniejszego, hylozoistycznego ujêcia 
arche, drog¹ podejmowania coraz to bardziej szczegó³owych kwestii, myśliciele 
greccy doszli w kolejnych rozwi¹zaniach do wyraźnego rozró¿nienia tych 
elementów, które, wprawdzie anachronizuj¹c, mo¿na jednak określiæ mianem 
przyczyny materialnej i przyczyny sprawczej. Pozostaj¹c przy tych perypa-
tetyckich pojêciach i przyjmuj¹c za punkt wyjścia klasyczny, ukszta³towany 
w środowisku arystotelesowskim czwórpodzia³ przyczyn, mo¿na zauwa¿yæ, 
¿e mimo, i¿ nie przybra³ on jeszcze tak sformalizowanej postaci, to jest ju¿ 
wyraźnie obecny w myśli platoñskiej. Nale¿y te¿ podkreśliæ, ¿e dośæ prosty 
do tej pory wywód, w którym rozwa¿ania o Bogu i o przyczynie nak³ada³y 
siê w znacznej mierze na siebie, wraz myśl¹ wielkiego Ateñczyka znacznie siê 
komplikuje. Oba zagadnienia s¹ dla niej nies³ychanie wa¿ne, obu te¿ myśliciel 
poświêci³ w swoich pismach wiele miejsca; trudnośæ polega jednak na tym, ¿e 
oba te porz¹dki: teologiczny i aitiologiczny, nie zawsze ujmowane s¹ ³¹cznie, 
co wiêcej, ¿e tu dopiero prawdziwie zaczynaj¹ siê k³opoty z treści¹ pojêcia Bóg, 
jak siê oka¿e odmienn¹ w rozumieniu Greków i w naszym w chrześcijañskiej 
tradycji ukszta³towanym jego pojmowaniu. Mo¿na by powiedzieæ, wprawdzie 
znacznie rzecz upraszczaj¹c i traktuj¹c dzie³o Platona jako pewn¹ spójn¹ 
ca³ośæ, ¿e zagadnienie przyczyn rysuje siê w nim dośæ prosto; ujmuj¹c je – jak 
zapowiedziano – w konwencji arystotelesowskiej znajdujemy w platoñskich 
pismach podstawy, aby wyró¿niæ: przyczynê materialn¹ (chora), przyczynê 
formaln¹ (idee)17 , przyczynê sprawcz¹ (Demiurg) oraz przyczynê celow¹ (Idea 

 15  Zob. Fedon, 97 B – 99 B.
 16  W takim przedstawieniu problematyki w sposób oczywisty pominiête zostaj¹ propozycje czysto 

materialistyczne, np. atomizm Demokryta; nie ¿eby Demokryt bogów negowa³, lecz zgodnie z jego 
wyobra¿eniami pozostaj¹ oni bez zwi¹zku z istnieniem i funkcjonowaniem świata. I druga uwaga: 
w dotychczasowych rozwa¿aniach, dla spójności i zwartości wywodu, pominiêty zosta³ w¹tek antro-
pologiczny.

 17  Poniewa¿ nie sam problem przyczyn stanowi treśæ tego tekstu, pomijam kwestiê principiów i tzw. 
nowego paradygmatu w interpretacji myśli Platona.
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Dobra). Wprawdzie np. w dialogach Fedon czy Fileb rola przyczyny sprawczej 
wyraźnie przypisana zostaje nous, jednak¿e wnikliwa lektura Timajosa pozwala 
odkryæ, ¿e nous jest jednym z określeñ tak¿e przydawanych Demiurgowi, 
rozbie¿nośæ ta jest przeto pozorna18 . Wprawdzie, niezale¿nie od zarzutu 
nadmiernego uproszczenia platoñskiej myśli, podzia³ ten nie jest zbyt „czy-
sty” choæby dlatego, ¿e zostaje w nim pominiêta rola duszy, której tak wielkie 
znaczenie przypisa³ Platon w X ksiêdze Praw, mimo to, niech jednak pos³u¿y 
on za podstawê dalszych wywodów, skoro nie sam problem przyczyn stanowi 
ich treśæ zasadnicz¹.

Tak wiêc, o ile zagadnienie przyczyn w myśli Platona daje siê mo¿liwe jasno 
uchwyciæ i skrupulatna analiza pism fi lozofa (dialogów i listów) pozwoli³aby 
je przedstawiæ w sposób w miarê jednoznaczny, o tyle zazêbiaj¹ca siê z nim 
kwestia Boga okazuje siê nader skomplikowana. Przypomnê powszechnie zna-
ny obraz z dialogu Timajos. Bóg, dobry Ojciec, zwany te¿ Demiurgiem, tworzy 
świat fenomenalny pos³uguj¹c siê, jak ka¿dy rzemieślnik, wzorem-modelem 
i materia³em. Ju¿ problem materia³u nie jest prosty – jakiegoś nieokreślonego 
pod³o¿a, „czegoś”, co samo z siebie nie jest ¿adnym czymś, a jednak ograni-
cza moc Demiurga w³aściw¹ swojemu nieuporz¹dkowaniu konieczności¹. 
Nie w kwestii tworzywa tkwi jednak istota problemu, i dok³adne jego ujêcie 
mo¿na tu pomin¹æ, sprowadzaj¹c rzecz do ustalenia, ¿e platoñski Demiurg 
tworzy świat „w czymś” i ”z czegoś”, wprawdzie nieokreślonego, ale bêd¹cego. 
Aporiê nie do przezwyciê¿enia stanowi jednak relacja Demiurga i idei. Nie 
ulega najmniejszej w¹tpliwości, ¿e Demiurga uwa¿a Platon za Boga; spośród 
wszystkich przydawanych jemu w Timajosie imion: demiourgos, poietes, pater, 
tektainomenos, nous, imiê theos pojawia siê najczêściej. W¹tpliwości powstaj¹ 
jednak ju¿ wówczas, gdy chce siê odpowiedzieæ na tak podstawowe pytanie 
jak to, czy Demiurg jest czymś tylko, czy te¿ kimś? Z jednej bowiem strony 
znajdujemy określenia wyraźnie osobowe: ojciec, rzemieślnik, budowniczy; 
piêknie te¿ przedstawiony jest powód podjêcia przez Demiurga twórczego 
dzie³a: agathos en, i bouletheis /.../ agatha men panta ... – by³ dobry i chcia³, pragn¹³, 
aby wszystko by³o dobre i w miarê mo¿liwości z³a wcale nie by³o. Przyczyn¹ 
powstania świata fenomenalnego by³a wiêc dobroæ Demiurga, znajduj¹ca 
wyraz w woli utworzenia dobrego, piêknego świata. Pisze te¿ Platon o radości 
ojca, który zobaczy³, ¿e świat przez niego utworzony porusza siê i ¿yje (37 
c). Tak wiêc, platoñska koncepcja Demiurga stanowi zdaniem niektórych 
badaczy argument przeciwko ogólnie formu³owanej tezie, i¿ myśl grecka nie 
dopracowa³a siê jeszcze pojêcia Boga osobowego19 . Mo¿na te¿ jednak uznaæ, 
¿e określenia: demiourgos, poietes, tektainomenos, s¹ bardziej antropomorfi zmami 

 18  Zob. Platon, Timajos, 39 e. Niestety, w przek³adzie P. Siwka (Warszawa 1986), którym dysponujê, jasny 
stosunkowo tekst zamazuje siê, wobec wprowadzenia w nim rozró¿nienia theos i nous. 

 19  Mocno przekonany o osobowym charakterze Demiurga jest np. G. Reale, zob. G. Reale, Historia 
fi lozofi i staro¿ytnej, t. II, Lublin 1996, s. 186.

 20  Nie nale¿y zapominaæ, ¿e ca³y ów wywód o powstaniu świata ma formê mitu.
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maj¹cymi przenośnie przybli¿aæ akt tworzenia świata20 , i ¿e u¿ywane tak¿e 
przez Platona pojêcia: nous czy theos, nie ró¿ni¹ siê od ustaleñ wcześniejszych 
myślicieli, mo¿na zwróciæ uwagê na fakt, ¿e fi lozof mówi równie¿ po prostu 
o najdoskonalszej z przyczyn (aroistos ton aition)21 , o najlepszym (aristos) 
z bytów rozumnych i wiecznych22 ; a wówczas mo¿na te¿ nie byæ w pe³ni 
przekonanym o osobowym charakterze Demiurga. 

Niezale¿nie jednak od ró¿nych w odniesieniu do tej kwestii interpretacji, 
niezale¿nie od uwagi – na marginesie jedynie przeze mnie wtr¹conej, ¿e wizja 
Timajosa stanowi równie¿ argument przeciwko innej, ogólnie formu³owanej 
opinii: o w³aściwym myśli greckiej necessytaryzmie23 , nie sam problem osobo-
wego, b¹dź nie, charakteru Demiurga jest tu najwa¿niejszy, a nie podlegaj¹cy 
dyskusji fakt, i¿ ów boski twórca świata24  nie jest w swoim dzia³aniu auto-
nomiczny, co wiêcej: byæ mo¿e nie jest najwy¿sz¹ z przyczyn, chocia¿ to 
ju¿ nie jest równie oczywiste. W opowieści Timajosa świat zosta³ bowiem 
utworzony z preegzystuj¹cego ju¿ pod³o¿a, wrêcz opornego wobec poczynañ 
twórcy, skoro powsta³o dzie³o tylko mo¿liwie najpiêkniejsze i najlepsze25 , 
a ponadto i przede wszystkim, pos³ugiwa³ siê Bóg w swojej dzia³alności mo-
delem, którym by³ świat doskona³ych, wiecznych i niezmiennych wzorców 
(np. 29 a, 30 c). Timajos pozwala mówiæ o autonomiczności idei wzglêdem 
Demiurga, a skoro tak, to tak¿e zastanawiaæ siê nad wzajemnymi ich rela-
cjami, i to wprowadza w obszar interpretacji bardzo ju¿ skomplikowanych 
i bynajmniej nie jednoznacznych, a tak¿e zmusza do patrzenia na dzie³o Platona 
jako na w miarê spójn¹ ca³ośæ, na co nie wszyscy badacze chcieliby przystaæ. 
Tradycja średniego platonizmu, a nastêpnie ¿ydowska (Filon) i chrześcijañska 
rozwi¹za³y tê aporiê, uznaj¹c wzorcze idee za myśli Boga; wydaje siê jednak, ¿e 
same teksty Platona nie daj¹ do tego podstaw. Pozostajemy wiêc w obszarze 
interpretacji. We wspomnianej ju¿ ksi¹¿eczce E. Gilson mocno stwierdza, 
¿e Platon nigdzie nie określi³ idei mianem Boga26 , tak¿e Idei Dobra, oraz ¿e 
świat bogów i sfera idei s¹ dwiema odrêbnymi dziedzinami i ich rola w jego 
pogl¹dach jest ca³kowicie inna. Je¿eli zatem mo¿na zasadnie przyjmowaæ, i¿ 
najwy¿sz¹ zasad¹ w platoñskiej rzeczywistości jest Idea Dobra27 , to trzeba 
równocześnie uznaæ, ¿e Platon stawia j¹ ponad Bogiem; i bardziej wyraziście 
rzecz ujmuj¹c: niew¹tpliwie nieosobow¹ rzeczywistośæ – Dobro uwa¿a on za 
zasadê wy¿sz¹, ni¿ osobowo byæ mo¿e przez siebie pojmowanego Demiurga. 
Istniej¹ pomys³y rozró¿niania u Platona najwy¿szej rzeczywistości statycznej 

 21  Timajos, 29 a, zob. równie¿ 30 a.
 22  Tam¿e, 37 a.
 23  Wbrew temu Platon wyraźnie napisze, ¿e świat jest zrodzony przez opatrznośæ, przedmyśl (pronoia) 

Boga (30 c). 
 24  ¯e w Timajosie mamy wizjê tworzenia świata, nie zaś jego stwarzania w sensie powo³ywania do istnienia 

z nicości, jest tak oczywiste, ¿e w¹tek ten w swoim wywodzie pominê³am.
 25  Zob. np. 30 a-c, 37 d.
 26  E. Gilson, dz. czyt. s. 29 n.
 27  A dla takiego s¹du podstawê daje wiele tekstów ze s³ynnym fragmentem 509 b z Pañstwa na czele.
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i dynamicznej28 , co w³aściwie odpowiada wykorzystywanemu w tym tekście 
arystotelesowskiemu wyodrêbnieniu przyczyny wzorczej i sprawczej. ̄ e przy-
czyna „statyczna” jest w greckim odczuciu doskonalsza od tworz¹cej, „dy-
namicznej”, potwierdza dalszy rozwój platonizmu: teorie medioplatoñskie 
i neoplatoñskie, ja jednak chcia³abym wskazaæ, ¿e to przeciwstawienie zno-
wu nie jest takie „czyste”. Po pierwsze, je¿eli przyj¹æ by porównanie Dobra 
i s³oñca w Pañstwie jako w³aściw¹ analogiê, nale¿a³oby s¹dziæ, ¿e rola Dobra 
wobec innych idei nie sprowadza siê tylko do przyczynowości „statycznej” 
(wzorczej, czy te¿ celowej), lecz jest ono nade wszystko przyczyn¹ dzia³aj¹c¹29 . 
Ponadto, wydaje siê, ¿e sam tekst dialogu Timajos powinien sk³aniaæ do pew-
nej ostro¿ności. We wzmiankowanym ju¿ fragmencie, mówi¹cym o radości 
Ojca, gdy patrzy³ na swoje dzie³o, pojawia siê bardzo interesuj¹ce określenie 
utworzonego świata – obraz wiecznych bogów (ton aidion theon /.../ agalma), 
z czego wynika, ¿e nie jest tak, i¿by Platon nigdzie nie mówi³ o ideach jako 
o bogach, bowiem – wprawdzie pośrednio – tym niemniej w Timajosie nazwa³ 
je bogami. I jeszcze: we fragmencie 29 a mówi siê, ¿e świat zosta³ utworzony 
wed³ug tego (pros to), co ujmuje siê rozumem i myśl¹ (jak t³umacz oddaje logos 
i phronesis), zatem wed³ug tego, co jest przedmiotem rozumu, a równocześnie we 
fragmencie 37 a o Demiurgu powiedziano, ¿e jest on najlepszy w³aśnie spośród 
ton noeton. Wed³ug Platona, idee niew¹tpliwie s¹ przedmiotami rozumu a naj-
lepsz¹, najdoskonalsz¹ z nich jest te¿ niew¹tpliwie Idea Dobra. Zwracaj¹c 
uwagê na te, rozproszone w tekście sformu³owania i ich mo¿liwości inter-
pretacyjne, nie zamierzam tym samym twierdziæ, ¿e nale¿y wrêcz uto¿samiæ 
dobrego Demiurga z Ide¹ Dobra30 , chcê jednak wskazaæ, ¿e platoñski tekst 
rzadko poddaje siê jednoznacznej, absolutnie pewnej interpretacji, i ¿e kwestia 
Boga w myśli Platona jest bardzo skomplikowana, co ukazuje przedstawienie 
nawet tych kilku wybranych w¹tków, przedstawienie, w którym bodaj wiêcej 
pominiêto ni¿ omówiono31 . I wprawdzie w tekście tym zostawiono dotych-
czas na boku kwestiê odniesienia Boga i bogów do cz³owieka, mimo, ¿e np. 
w myśli Heraklita pojawia siê ona wyraźnie, tym niemniej, w stosunku do 
platonizmu i dalszych teorii ca³kowite jej pominiêcie by³oby dojmuj¹cym 
okaleczeniem, uniemo¿liwiaj¹cym zrozumienie niew¹tpliwej atrakcyjności 
tej koncepcji dla staro¿ytnych myślicieli chrześcijañskich32 . Z pewności¹ 
bliskie duchowi chrześcijañstwa jest ju¿ samo przedstawienie twórcy świata, 
jak równie¿ przyjêcie za najwy¿sz¹ rzeczywistośæ wiecznego, niezmienne-
go Dobra (abstrahuj¹c od kwestii, czy dla Platona by³o ono Bogiem czy te¿ 

 28  G.M.A. Grube, Plato’s Thought, London 1935, ch. V: Gods.
 29  Wprawdzie w odniesieniu do Dobra u¿yty jest czasownik proseimi, z którego jednoznacznie to nie 

wynika, jednak¿e wobec s³oñca Platon stosuje parecho, a on wyraźnie znaczy dawanie, u¿yczanie.
 30  Choæ, jak widaæ, przy pewnej interpretacji jest to mo¿liwe.
 31  W tym dok³adniejsz¹ analizê Pañstwa oraz rozwa¿ania z Fileba, Polityka i Praw. 
 32  ¯eby wspomnieæ tylko wynurzenia św. Justyna czynione w Dialogu z ̄ ydem Tryfonem, lub św. Augustyna 

z O Pañstwie Bo¿ym.
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nie), ale pogl¹dy te dope³nia jeszcze bardzo szczególna platoñska antropo-
logia z przekonaniem o nieśmiertelnej33 , uczynionej przez Boga duszy34 ; 
o wy¿szości pierwiastka duchowego, rozumnego, ponad materialnym cia³em; 
o konieczności odwracania siê (nawracania – periagoge) od tego, co cielesne 
i zmienne, a wpatrywania w wieczne Dobro-Piêkno35 ; o spe³nianiu siê tego 
ogl¹du w dobrym ¿yciu, wspólnotowym i osobistym36 ; i wreszcie z przeko-
naniem o tym, ¿e powinności¹ cz³owieka jest upodobnienie siê – na miarê 
jego mo¿liwości – do Boga37 . 

III.

Pobie¿ne z konieczności wyliczenie kilku tylko elementów z zakresu an-
tropologii pozwoli³o – mam nadziejê – ukazaæ w sposób bardziej pe³ny rolê 
Boga w platoñskiej myśli i jej znaczenie dla dalszego rozwoju fi lozofi i: greckiej 
i chrześcijañskiej. Pogl¹dy Platona stanowi¹ niew¹tpliw¹ kulminacjê proble-
matyki religijnej, i je¿eli zgodziæ by siê z E. Gilsonem co do wyraźnego rozzie-
wu zachodz¹cego pomiêdzy tymi dwoma obszarami platoñskich rozwa¿añ: 
fi lozofi cznym i religijnym, rozwi¹zanie przyjête przez Arystotelesa wydaje 
siê naturaln¹ konsekwencj¹ sytuacji, w której – wed³ug Gilsona – bogowie nie 
stanowi¹ w myśli Ateñczyka elementu wyjaśnienia fi lozofi cznego, jednak¿e 
ich istnienia dowodzi siê ju¿ w sposób racjonalny38 . Myślê, ¿e nawet przy za-
chowaniu dystansu wobec kategorycznej opinii francuskiego uczonego mo¿na 
uznaæ, i¿ czêsto wyra¿any w formie mitu, pe³en niedomówieñ platoñski 
przekaz rodzi³ w Arystotelesie potrzebê jasności i ujednoznacznienia. Zna-
czenie Stagiryty, w obszarze rozwa¿anej tu problematyki, Gilson ujmuje 
nastêpuj¹co: „To, co z metafi zyki Arystotelesa uczyni³o epokowe wydarzenie 
w historii teologii naturalnej, polega na d³ugo odwlekanym zjednoczeniu 
pierwszej fi lozofi cznej zasady z pojêciem boga. /.../ Pierwsza si³a poruszaj¹ca 
wszechświat Arystotelesa jest tak¿e jego najwy¿szym bogiem”39 . Wydaje mi siê 
wprawdzie, jak stara³am siê to wykazaæ, ¿e przypisany Stagirycie ów epokowy 
prze³om mia³ swoje antecedencje, jednak¿e wyrazistośæ arystotelesowskiej 
metafi zycznej konstrukcji bezspornie nie ma sobie równej w dotychczaso-
wych rozwi¹zaniach. Rzeczywiście, Bóg staje siê w niej elementem stricte 
fi lozofi cznym i wydaje siê, ¿e nie stanowi ju¿ przedmiotu nie tylko kultu, 

 33  Zob. m.in. Fedon (praktycznie ca³y dialog), Fajdros (zw³. 245 C- 246), Pañstwo (zw³. 608 D – 611).
 34  Timajos, 41 c – d; dodajmy tu jeszcze, ¿e tworz¹c rozumne dusze Demiurg pouczy³ je zarazem o tym, 

co dobre i co z³e, i jak powinny ¿yæ.
 35  M.in. Pañstwo, 518 C – D; Uczta, 211 C – E.
 36  Pañstwo, 517 B – C; Uczta, 212.
 37  Teajtet, 176 B.
 38  Gilson, dz. cyt., s. 34.
 39  Tam¿e, s. 35.
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lecz nawet religijnej czci. Jest rozumiany jako pierwszy, najdoskonalszy z by-
tów, przedmiot mi³ości i poznania, dobro i myśl zarazem, nieruchomy akt 
spe³niaj¹cy siê w myśleniu o sobie. W odniesieniu do wiecznego, i wiecznie 
bêd¹cego w ruchu świata pe³ni on rolê przyczyny celowej, natomiast pierwsz¹ 
przyczyn¹ sprawcz¹, w rozumieniu nie chronologicznym a logicznym, po-
zostaje pierwsze niebo, które, tak jak inne sfery niebieskie, gwiazdy i planety, 
zaliczone zostaje do rozbudowanej struktury kosmicznej i w³aściwie odarte 
z czci przynale¿nej bogom niebieskim40 . I chyba w³aśnie w wyobra¿eniu 
świata, jego budowy i funkcjonowania, dokonuje siê zasadnicza zmiana wobec 
dotychczasowych wyobra¿eñ – arystotelesowski wieczny świat nie potrzebuje 
ju¿ boskiej duszy, która dawa³aby mu ruch i ¿ycie, przestaj¹ te¿ byæ bogami 
cia³a niebieskie: sfery nadksiê¿ycowe ró¿ni od podksiê¿ycowej zwyczajnie 
inny rodzaj materii i innego rodzaju ruch, nie ma w tym ¿adnej religii. Ary-
stoteles świadomie rezygnuje z tej tradycji religijnej, z któr¹ Platon nie chcia³ 
siê rozstaæ, co wiêcej, któr¹ – jak poświadczaj¹ Prawa – bardzo ceni³ i uwa¿a³ 
za wa¿n¹. W konsekwencji, pozbawiony duszy, pozbawiony równie¿ obecne-
go w sobie lub te¿ skierowanego na siebie boskiego dzia³ania, świat, mimo, 
i¿ najwy¿sz¹ jego przyczynê stanowi umys³ (nous) – samo myślenie, myśl 
(noesis), nie jest ju¿ tworem m¹drze kierowanym przez bo¿¹ opatrznośæ41 , 
a badacze po dziś dzieñ zastanawiaj¹ siê czy arystotelesowski Bóg w ogóle wie 
o jego istnieniu42 . Zasadnicze zmiany dokonuj¹ siê te¿ w ujêciu cz³owieka: 
ujmowana jako ca³ośæ, jego dusza traci w³aściw¹ sobie uprzednio boskośæ – 
czy to bêd¹c¹ konsekwencj¹ tego, i¿ widziano w niej cz¹stkê boskiej arche, lub 
wrêcz cz¹stkê Boga, czy udzielaj¹c¹ ruchu i ¿ycia, nieśmierteln¹, odrêbn¹ 
substancjê; problem zwi¹zku cia³a i duszy nie wykracza zasadniczo poza 
fi lozofi czne zagadnienie substancjalnej jedności materii i formy43 . Wraz z fi -
zycznymi i metafi zycznymi ustaleniami Arystotelesa, odniesienie świata do 
Boga, zespo³u bytów tylko mo¿liwych do bytu koniecznego, przesta³o byæ 
kwesti¹ bardziej lub mniej intuicyjnych czy religijnych przekonañ, sta³o siê 
natomiast przedmiotem naukowego, fi lozofi cznego wywodu, ale te¿ i dowodu.

Jednak¿e myśl Arystotelesa równie¿ zawiera swoje niejasności, mo¿e na-
wet pewne niekonsekwencje. Ju¿ samo pojmowanie Nous jako najwy¿szego 
Dobra, wyzwalaj¹cego w pierwszym niebie uczucie mi³ości, a tak¿e opis jego 
natury, dalekie s¹ od beznamiêtności naukowego przedstawienia. Wprawdzie 
Nous jest Dobrem z uwagi na w³asn¹ doskona³ośæ tylko, sam dla siebie bêd¹c 
przedmiotem poznania i mi³ości, bez ¿adnego odniesienia do świata i do 

 40  Dla kontrastu por. Platon, Timajos, 40 a – 41 b oraz Arystoteles, Metafi zyka, 1073 a – 1074 b.
 41  Bo¿¹ opatrznośæ Arystoteles zastêpuje wyobra¿eniem natury, która nic nie tworzy bezcelowo ani 

przypadkiem.
 42  Przy arystotelesowskiej koncepcji substancji i pojmowaniu procesu poznania jest to bardzo proble-

matyczne, choæ istniej¹ te¿ próby odpowiedzi pozytywnej. Dla krótkiego przegl¹du stanowisk zob. 
W. D³ubacz, Problem Absolutu w fi lozofi i Arystotelesa, Lublin 1992, s. 173 n.

 43  Na temat duszy zob. jednak tekst poni¿ej.
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zamieszkuj¹cych w nim istnieñ rozumnych44 , jednak¿e dla nich w³aśnie staæ 
siê on mo¿e wzorem i celem ¿ycia. Rozterki Arystotelesa ujawnia te¿ koncep-
cja duszy ludzkiej, co do której wyraźnie trudno przyj¹æ mu konsekwentn¹ 
wobec w³asnego systemu tezê o jej pe³nej skoñczoności, zatem pisze: „Co siê 
jednak tyczy rozumu i w³adzy teoretycznej [myślenia], to nie ma dot¹d nic 
jasnego; jest to jednak, jak siê zdaje, zgo³a inny rodzaj duszy, który sam jeden 
jest w stanie istnieæ po oddzieleniu od cia³a jako istota wieczna od rzeczy 
zniszczalnej”45 . Zdanie to otwiera wielki i najdonioślejszy dla cz³owieka pro-
blem, o którym jednak Arystoteles, jak badacz wkraczaj¹cy w sferê tego, co 
empirycznie niestwierdzalne, wypowiada siê z nadzwyczajn¹ 
wstrzemiêźliwości¹. Krótkie informacje o tym, ¿e rozum „przychodzi” 
z zewn¹trz46 , ¿e jest czynnikiem sprawczym, wiecznym, oddzielonym i nie-
zmieszanym47 , to bodaj wszystko, co znaleźæ mo¿na w pismach z zakresu 
fi lozofi i teoretycznej. Lecz szczêśliwie, Stagiryta wyznawa³ zasadê, i¿ „nie we 
wszystkich /.../ wywodach nale¿y szukaæ tego samego stopnia ścis³ości”48  
i rozwa¿ania natury etycznej uzna³ za te, które absolutnej ścis³ości nie wy-
magaj¹. Arystotelesowskie Etyki: Nikomachejska i Eudemejska, zagadnienie nous 
i jego roli w cz³owieku znacznie rozbudowuj¹, dopowiadaj¹c tym samym 
myśl Filozofa. W Etyce Nikomachejskiej Arystoteles pisze o rozumie jako czymś 
boskim w cz³owieku, pierwiastku w nim nieśmiertelnym i najlepszym, który 
najbardziej jest cz³owiekiem (touto malista anthropos)49 ; tak wiêc, zdaniem 
Stagiryty, istot¹ cz³owieka jest jego rozum i jest on nieśmiertelny, a z tego 
przekonania wynikaj¹ bardzo piêkne etyczne konsekwencje. Przek³ada siê 
ono bowiem na nakaz ¿ycia poświêconego teoretycznej kontemplacji (bios 
theoretike), i mimo ¿e, bêd¹c tak¿e istnieniem materialnym, nie jest cz³owiek 
zdolny w nim trwaæ nieustannie, to przez nie w³aśnie siê unieśmiertelnia 
(athanatidzein). Cokolwiek to unieśmiertelnienie dla Arystotelesa mia³oby 
znaczyæ, jest ono niew¹tpliwie stanem w³aściwym Nous-Theos tak, jak i ¿ycie 
kontemplacyjne jest sposobem istnienia Boga; g³oszony przez Filozofa idea³ 
¿ycia nie jest wiêc ró¿ny od platoñskiego wskazania homoiosis theo, przy pew-
nym nawet szczególnym jego rozszerzeniu: naśladowanie Boga poprzez 
prowadzenie ¿ycia kontemplacyjnego, jest naśladowaniem go poprzez od-
dawanie siê tej samej czynności, któr¹ on „wykonuje”, i poprzez doznawa-
nie dziêki temu szczêśliwości, która tak¿e w³aściwa jest Bogu. Z kolei, tekst 
Etyki Eudemejskiej nie pozostawia ¿adnych w¹tpliwości co do przedmiotu owej 

 44  W ujêciu Arystotelesa z pewności¹ nie ma miejsca na Tomaszowe przekonanie, i¿ Bonum est diffusivum 
sui.

 45  Arystoteles, O duszy, t³um. P. Siwek, Warszawa 1972, 413 b.
 46  O rodzeniu siê zwierz¹t, 736 b.
 47  O duszy, 430 a. 
 48  Arystoteles, Etyka Nikomachejska, t³um. D. Gromska, Warszawa 1956, 1094 b.
 49  Tam¿e, 1177 b – 1178 a.
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kontemplacji: jest nim Bóg50 . Dzie³o koñcz¹ bardzo wymowne rozwa¿ania: 
„A zatem, jakikolwiek wybór i posiadanie dóbr naturalnych – czy cielesnych, 
czy materialnych, czy przyjació³, czy innych dóbr – wywo³a przede wszystkim 
kontemplacjê boga, ten wybór jest najlepszy, a kryterium najpiêkniejsze”51 . 

Tak wiêc, wprawdzie arystotelesowskiemu Bogu, fi lozofi cznej zasadzie 
jego metafi zyki, świat ca³y ani w nim cz³owiek do niczego nie s¹ potrzebne: 
doskona³y przedmiot rozwa¿añ z zakresu fi lozofi i teoretycznej jest w pe³ni 
samowystarczalny, jednak¿e świat i cz³owiek nie mog¹ bez niego istnieæ: świat, 
i cz³owiek jako jego czêśæ, potrzebuj¹ go dla swojego trwania, ale cz³owiek 
ponadto dla nadania sensu swojemu istnieniu. Problem Boga, tak niereligij-
ny w Metafi zyce, ukierunkowuje zdecydowanie religijnie fi lozofi ê praktyczn¹ 
Stagiryty. W aspekcie fi zycznym, czy biologicznym, nie jest cz³owiek nawet 
najdoskonalszym z ¿yj¹cych istnieñ, skonstatuje Arystoteles w Etyce Niko-
machejskiej (1141 b), jednak¿e z tej Etyki, a zw³aszcza z Etyki Eudemejskiej mo¿na 
tak¿e wnosiæ, ¿e jedynie cz³owiek ma udzia³ w boskim pierwiastku: swoj¹ 
rozumności¹ mo¿e ¿yæ i byæ szczêśliwy tak, jak ¿yje i szczêśliwy jest Bóg, 
bowiem obecnym w sobie rozumem zdolny jest Boga kontemplowaæ i go 
poznawaæ – mo¿e ogl¹daæ wiêc tego, który w swojej doskona³ości ogl¹da 
tylko siebie. Czy wiêc rzeczywiście Arystoteles zabra³ Grekom ich religiê, jak 
chcia³by Gilson?52  Kwestia to nader skomplikowana; je¿eli uj¹æ j¹ w duchu 
sformu³owanej przez tego uczonego w¹tpliwości: „Mo¿e powinniśmy kochaæ 
boga Arystotelesa, ale jaki¿ z tego po¿ytek, skoro ten bóg nas nie kocha?”, to 
byæ mo¿e rzeczywiście nie powinniśmy, je¿eli jednak za greckimi fi lozofami 
uzna siê, ¿e dobra nie mo¿na nie pragn¹æ, a poznanie dobra najwy¿szego 
jest czymś przemieniaj¹cym cz³owieka i ca³e jego ¿ycie, jest doznaniem 
najwy¿szego szczêścia, je¿eli wreszcie nie samego po¿ytku szuka siê w mi³ości, 
to mo¿na te¿ wobec tak kategorycznego s¹du ¿ywiæ du¿e w¹tpliwości53 . 

IV.

Myśl Platona i Arystotelesa stanowi podstawê dalszego rozwoju greckiej re-
fl eksji fi lozofi cznej o Bogu, w obrêbie której najwa¿niejsze rozwi¹zania wyra¿a 
jeszcze stoicyzm, średni platonizm i neoplatonizm. Na ka¿de z tych stanowisk 
sk³ada siê wielośæ propozycji, zatem uogólniona z konieczności prezentacja 

 50  Kwestia autentyczności EE wydaje siê byæ ju¿ przes¹dzona, natomiast jej chronologia pozostaje 
nieokreślona; wed³ug opinii W. Jaegera poprzedza EN, wed³ug innych badaczy przypada na ten sam 
okres twórczości.

 51  Arystoteles, Etyka Eudemejska, t³um. W. Wróblewski, Warszawa 1977, 1249 b; por. np. św. Augustyn, 
Solilokwia, I. 17 – 19. T³umacz poświêci³ etyce Arystotelesa ciekaw¹ ksi¹¿kê: W. Wróblewski, Filozofi a 
praktyczna Arystotelesa i jej antropologiczne aspekty, Toruñ 1991.

 52  dz. cyt. s. 36.
 53  Czujê siê jednak zobowi¹zana zaznaczyæ, ¿e swój z kolei s¹d wypowiadam jedynie na podstawie 

polskiego t³umaczenia ksi¹¿eczki Gilsona; nie znam orygina³u.
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zawsze bêdzie mniejszym lub wiêkszym uproszczeniem. Widoczne jest to 
zw³aszcza w odniesieniu do myśli stoickiej, która ma swoich przedstawicieli 
na przestrzeni kilku stuleci. Tradycjê platoñsko-arystotelesowsk¹ myśliciele 
stoiccy ³¹czyli z odniesieniem tak¿e do rozwi¹zañ presokratyków, zw³aszcza 
Heraklita. To pozwoli³o im wprowadziæ Boga na powrót w dziedzinê świata 
i we wszystkim, co istnieje, dostrzegaæ jego obecnośæ. Bóg – pojmowany 
jako rozum – bêd¹c w świecie, stanowi zarazem materialnie wyobra¿any 
strukturalny jego element54 ; jest te¿ czynnikiem sprawczym, w sobie samym 
zawieraj¹cym wzorce swojego dzia³ania55 ; nieuchronnie obowi¹zuj¹cym pra-
wem, ale i doskona³ym celem; konieczności¹, nie ró¿n¹ jednak od najlep-
szej opatrzności. Koncepcja Boga, którym jest logos, obejmuj¹cy przyczyny 
wszystkich rzeczy jakby nasiona (logoi spermatikoi), pozwala na wyobra¿enie 
świata jako najdoskonalszej ca³ości, bowiem przenikniêtej obecnym w sobie 
Bogiem, w której nie ma powstawania ani śmierci, a tylko, dokonuj¹ca siê 
wed³ug odwiecznego, rozumnego planu, wieczna przemiana elementów, i co 
do której przekonanie o nieuchronności wydarzeñ ³agodzi przeświadczenie, 
¿e wszystko dzieje siê najlepiej jak byæ mo¿e, i ¿e wszystko jest rozumnym 
darem doskona³ego Boga. Niezale¿nie od wagi samego stoicyzmu, koncep-
cja ta ma jeszcze i to znaczenie, ¿e ³¹czy obecny w myśli Platona rozziew 
pomiêdzy wyobra¿eniem boskiego twórcy świata a ideami, wed³ug których 
świat zosta³ uczyniony, co pozwoli w pogl¹dach późniejszych myślicieli, 
w tym tak¿e ¿ydowskich i wczesnochrześcijañskich, uznaæ idee za myśli Boga. 
W odniesieniu do stoickiego wyobra¿enia Boga mo¿na dostrzec znaczne 
zró¿nicowanie; wprawdzie ¿aden ze stoików nie neguje jego uto¿samienia 
z immanentnym światu logosem, jednak¿e wypowiedzi niektórych myślicieli 
bardzo s¹ bliskie osobowemu i wrêcz transcendentnemu jego przedstawie-
niu. Dotyczy to zw³aszcza pism Seneki, gdzie bardzo mocno podkreśla siê 
ojcowsk¹ relacjê Boga do cz³owieka i jego dobroæ jako dawcy wszelkich dóbr; 
szczególnie piêkn¹ pochwa³ê tej dobroci stanowi tekst De benefi ciis, w którym 
mo¿emy – miêdzy innymi – przeczytaæ, i¿ usque in delicias amamur (IV.V). 
Wielk¹ g³êbi¹ wiary tchn¹ wyk³ady Epikteta, a znajduj¹ce siê w Diatrybach 
fragmenty modlitewne pozwalaj¹ zweryfi kowaæ autorytatywne, lecz ma³o 
wnikliwe s¹dy o religijności staro¿ytnych myślicieli56 . Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ 
to nastawienie, bardziej czy mniej religijne, nie zale¿y od okresu w rozwoju 
stoi, choæ mo¿e bli¿sze jest czasom rzymskim, jednak¿e np. przepe³niony 

 54  Koncepcja logosu, b¹dź pneumy nawi¹zuje wyraźnie do myśli Heraklita.
 55  Ślad arystotelesowskiego rozró¿nienia czynnika dzia³aj¹cego i przyjmuj¹cego-doznaj¹cego, formy 

(choæ te¿ materialnej) i materii, aktu i mo¿ności, w po³¹czeniu z platoñsk¹ teori¹ idei. 
 56  Warto skonfrontowaæ s¹d na temat stoicyzmu E. Gilsona (dz. cyt., s. 36 n.) np. z piêknym, podnios³ym 

fragmentem Diatryb (I. XVI); przytaczam jego koniec: „Gdybym wiêc by³ s³owikiem, czyni³bym to, co 
czyniæ zwyk³ s³owik; gdybym by³ znowu ³abêdziem, czyni³bym to, co czyniæ zwyk³ ³abêdź. Otó¿ ja 
jestem stworzeniem rozumnym. Winienem przeto wys³awiaæ boga. To jest w³aściwym moim zadaniem. 
Rad wiêc je spe³niam /.../ i was zachêcam do śpiewania takiego samego hymnu” (Epiktet, Diatryby, 
t³um. L. Joachimowicz, Warszawa 1961). 

 57  Zob. tekst: „I nagle ujrzy dusza w sobie objawionego Boga, albowiem nie ma niczego pomiêdzy nimi 
pośrodku i nie s¹ ju¿ dwojgiem, lecz Jednem s¹ oboje: oto ju¿ ich nie rozró¿nisz, jak d³ugo On jest 
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¿arliwym uniesieniem hymn Kleantesa do Zeusa pochodzi z prze³omu IV 
i III w. przed Chr., a z kolei Marek Aureliusz (II w. po Chr.) mocno akcentowaæ 
bêdzie znaczenie immanentnego światu rozumu. 

Myśl stoicka sta³a siê wa¿nym elementem powstaj¹cej w czasach rzymskich 
syntezy fi lozofi cznej, obejmuj¹cej pogl¹dy Platona i Arystotelesa oraz odro-
dzonego pitagoreizmu, a wyra¿aj¹cej siê w średnim platonizmie i – koñcz¹cym 
myśl staro¿ytn¹ – neoplatonizmie. Ostatnie s³owo greckiej fi lozofi i na temat 
Boga skupia wszystko, cokolwiek w przesz³ości wa¿nego o nim powiedziano. 
W rezultacie powstaje, przygotowana przez rozwi¹zania medioplatoñskie, 
potê¿na wizja, w której zacieraj¹ siê wcześniejsze napiêcia, ró¿nice zostaj¹ 
uzgodnione, a aporie w znacznej mierze rozwi¹zane. Powraca jednośæ pierwot-
nego widzenia świata, istniej¹cego dziêki jednej tylko przyczynie: Bóg staje siê 
wszystkim, choæ zarazem nie jest on niczym innym ni¿ sob¹, jest wszêdzie i nie 
znajduje siê nigdzie; uchylona zostaje niejasnośæ co do roli elementu sprawczego: 
najpierwsza przyczyna wyniesiona jest ca³kowicie poza dzia³anie; prze³amano 
napiêcie pomiêdzy czynnikiem sprawczym i wzorcami, wed³ug których on 
tworzy: przyczyna dzia³aj¹ca obejmuje sob¹ świat idei; umacnia siê przeko-
nanie o wy¿szości duszy i jej przynale¿ności do sfery prawdziwego bytu, jak 
równie¿ rozwiewaj¹ w¹tpliwości odnośnie jej nieśmiertelności; wyjaśnieniu 
ulega te¿ kwestia osobowego, b¹dź nie, charakteru Boga: pierwsza przyczyna 
ca³ej rzeczywistości, wieczny i transcendentny Bóg, nie jest osob¹, nie nosi 
¿adnych rysów antropomorfi cznych, jest Jednem – pierwsz¹ i najdoskonalsz¹ 
zasad¹ fi lozofi czn¹, z której wprawdzie wszystko pochodzi, lecz nie na mocy 
dobrowolnego aktu stwórczego a dziêki konieczności tworzenia w³aściwej jej 
dynamicznej naturze, zasad¹, która nie pozostaje w odniesieniu do niczego, 
nie zwraca siê do świata, lecz ku której wszystko siê zwraca i jest od niej zawis³e, 
i z któr¹ cz³owiek jest zdolny zjednoczyæ siê w mi³osnym pragnieniu, staj¹c 
siê sam – w chwilach ekstazy – Bogiem i wszystkim57 .

Myśl Plotyna niech bêdzie ostatnim, przedstawionym w tym tekście wyra-
zem rozwa¿añ o Bogu fi lozofów greckich; propozycje późniejszych neoplato-
ników – a¿ po Proklosa – s¹ zasadniczo rozwiniêciem elementów obecnych 
ju¿ w jego pogl¹dach. Odwo³anie do niej pozwoli zarazem dobrze uwydatniæ 
idee wspólne wyobra¿eniom greckim i chrześcijañskim, a tak¿e elementy 
ca³kowicie ró¿ne. Przy ma³o nawet wnikliwej lekturze tekstu Ennead uderza 
ich religijny klimat. Tekst stanowi niew¹tpliwy przekaz ¿ycia duchowego 
autora, jego refl eksji o Bogu i jego prze¿yæ mistycznych. Mo¿emy w nim 

obecny” (Plotyn, Enneady, t³um A. Krokiewicz, Warszawa 1959, VI.VII.34); tak¿e: „... nie by³o ju¿ 
dwojga, lecz jednem by³ ten, kto ujrza³, w stosunku do tego, co ujrza³ ... (VI.IX.11). Trzeba jednak 
zwróciæ uwagê, ¿e w pierwszym fragmencie przek³ad objawionego sugeruje zbyt wiele wobec greckiego 
phanenta, pochodz¹cego od phaino i zawieraj¹cego element bardziej ujawniania, odkrywania, ni¿ objawiania; 
i odkrywanie lepiej oddaje istotê tego ogl¹du.

 58  Zob. Enneada VI.IX. 4,7. Myśl o paideutycznym charakterze Ennead przywodzi tak¿e nieodparcie 
lektura I.VI – rozprawy O piêknie, pierwszej z napisanych przez Plotyna.
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znaleźæ świadectwo i tego, ¿e Plotyn chcia³ swoje doświadczenie przybli¿yæ 
innym, aby mogli oni w ślad za nim podj¹æ wêdrówkê58 . W³aśnie, podj¹æ 
wêdrówkê ku Bogu. Enneady s¹ ca³kowicie pozbawione elementu politycznego, 
tak wa¿nego dla Greków epoki klasycznej, którego znaczenie by³o dyskuto-
wane jeszcze przez myślicieli czasów hellenistycznych. Plotyn nie nakazuje 
temu, który „ujrza³” powracaæ do jaskini; ca³e istnienie cz³owieka ma spe³niaæ 
siê w tym jednym: w staraniu o powrót do źród³a, o dost¹pienie zjednocze-
nia z Jednem-Bogiem. A ów powrót jest wêdrówk¹ – wstêpowaniem w górê 
(ano), co oznacza tutaj zarazem endon – do wewn¹trz. Droga w³aściwie taka 
sama jak ta, któr¹ ma byæ ¿ycie chrześcijanina59 . Myślê, ¿e znaczna czêśæ 
wskazañ Plotyna, jego nauki o tym, jak ¿yæ i jak postêpowaæ, aby odnaleźæ 
Boga, mo¿e byæ wspó³cześnie, chrześcijaninowi w pe³ni przydatna: od nakazu 
oderwania siê od tego, co materialne i zmys³owe, a¿ po kategoryczne ¿¹danie 
ogo³ocenia ze wszystkiego, bo tak nale¿y rozumieæ u¿yty przez Neoplatonika 
w jednym z fragmentów czasownik apodyo, który ma sens zdejmowania, np. 
odzienia. Je¿eli chcemy dost¹piæ Boga, mamy rozebraæ siê z odzienia cia³a, 
w które zst¹pi³a dusza, i z wszystkiego, co z nim zwi¹zane, tak jak wtajemni-
czani w dawne misteria zdejmowali szaty, oczyszczali siê i nago wstêpowali 
do świêtych miejsc w świ¹tyniach60 . Wszystko to takie jest bliskie, jak bliski 
jest te¿ jêzyk, którym Plotyn stara siê wys³owiæ swoje mistyczne uniesienia, 
choæ znany z tekstów zupe³nie innych autorów61 .

Powiedzieæ, ¿e bliskośæ ta jest tylko pozorem, nie by³oby prawd¹. Celem 
mojego tekstu by³o przedstawienie miejsca i roli Boga w greckiej myśli fi lo-
zofi cznej, przy próbie ukazania rozwoju problematyki i zwrócenia uwagi na 
wy³aniaj¹ce siê w obrêbie analizy niejasności i aporie. Jednak¿e, nie mniej 
zale¿a³o mi na wykazaniu, ¿e wnikliwa lektura tekstów staro¿ytnych myślicieli 
pozwala oddaliæ wiele nazbyt ogólnych, niefrasobliwie formu³owanych tez, jak 
np. tê o rozbracie pomiêdzy fi lozofi cznym pojêciem Boga a sfer¹ religijności. 
Nie oznacza to bynajmniej, ¿e fi lozofi ê greck¹ i myśl chrześcijañsk¹, rozum 
i wiarê, te dwa skrzyd³a, na których duch ludzki unosi siê ku kontemplacji 
prawdy, jak to piêknie uj¹³ Ojciec świêty62 , mo¿na sprowadziæ do skrzyd³a 
jednego. Zacznijmy od oczywistości: fi lozofi a nie ukazuje Grekom Boga 
na podstawie tego, co Bóg sam o sobie objawi³, nie odwo³uje siê do Obja-
wienia63 . Bóg w myśli greckiej jest elementem rozwi¹zania fi lozofi cznego, 

 59  Por. św. Augustyn: Nie wychodź na świat, wróæ do siebie samego: we wnêtrzu cz³owieka mieszka 
prawda (O wierze prawdziwej, t³um. J. Ptaszyñski, Warszawa 1954, 72); tym niemniej cel plotyñskiego 
i augustyñskiego powrotu do wnêtrza jest ró¿ny.

 60  Enneada I.VI.7.
 61  Na temat mistycyzmu plotyñskiego i chrześcijañskiego powsta³a bardzo interesuj¹ca ksi¹¿ka: A. Bord, 

Plotin et Jean de la Croix, Paris 1996.
 62  Jan Pawe³ II, Fides et ratio.
 63  Nawet, je¿eli zastanawiaæ by siê nad problemem wtajemniczenia w misteria, to jest to zupe³nie inna 

p³aszczyzna i zupe³nie inny wymiar.
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do którego dochodzi siê drog¹ rozumowania. Filozofowie nie wskazuj¹ na 
świêty tekst, z którego czerpi¹ wiedzê, i który – ukazan¹ przez siebie prawd¹ 
– wyznacza³by granice ich poszukiwaniom. Zasadnicza odmiennośæ dotyczy 
przedstawienia Boga. Myśl Plotyna, tak bardzo na Boga nakierowana, mo¿e 
byæ pomocna w ukazaniu ró¿nicy. Jak napisano wy¿ej, Bóg Plotyna jest zasad¹ 
fi lozofi czn¹: nie osob¹, nie wyobra¿eniem antropomorfi cznym, a Jednem. 
Tê jednośæ Neoplatonik akcentowa³ tak mocno, ¿e nie dopuszcza³ ¿adnego 
jego odniesienia do czegokolwiek, nie tylko do świata, ale tak¿e – odmiennie 
ni¿ u Arystotelesa – nawet do siebie samego64 . Jest zarazem zasad¹ jedyn¹, 
przyczyn¹, która w swojej twórczej dzia³alności nie korzysta ani z tworzywa 
(Plotyn nie przyjmuje wiêc odrêbnej od Jedna materii) ani z wzorca. Wszystko, 
cokolwiek istnieje poza ni¹, wywodzi siê z niej w wiecznym i konieczności¹ 
natury powodowanym procesie jej ró¿nicowania siê – a¿ do wielości, jej sa-
morozwijania siê, jak to ³adnie określi Beierwaltes. Wszystko, a¿ do kresu 
istnienia, bêd¹c sob¹ – wiêc czymś ró¿nym, jest te¿ w jakiś sposób, i w jakiejś 
mierze Jednem. Jest nim i cz³owiek jako ca³ośæ, ale dusza jest Jednem bar-
dziej ni¿ cia³o, a umys³ jeszcze bardziej. Nie ma mo¿liwości, ani potrzeby 
przedstawiaæ plotyñskiej wizji szczegó³owo. Zwrócê uwagê na najwa¿niejsze 
dla tematu, wynikaj¹ce z tej koncepcji konsekwencje. Tak wyobra¿any Bóg 
nie kocha, nie wzywa do powrotu, nie udziela ³aski zjednoczenia. Z czego 
bynajmniej nie wynika, ¿e pomiêdzy cz³owiekiem a nim nie zachodzi relacja 
mi³ości. O tym, ¿e – zgodnie z greckimi wyobra¿eniami – mo¿na ca³e ¿ycie 
nakierowaæ na kontemplacjê Boga, który nawet nie wie o naszym istnieniu, 
pisa³am w zwi¹zku z Arystotelesem. Nie miejsce, aby zacz¹æ rozwa¿aæ jak 
z t¹ wiedz¹ jest u Plotyna, tu chcê uwypukliæ kilka elementów. Przede wszyst-
kim, wêdrówka cz³owieka do Boga dokonuje siê moc¹ ludzkiego wysi³ku, 
zwieñczonego ¿arliw¹ mi³ości¹ ku absolutnej, niepojêtej doskona³ości źród³a 
wszelkiego istnienia. Zjednoczenie jest rezultatem naturalnych mo¿liwości 
duszy, tego, ¿e w sobie samej mo¿e znaleźæ Jedno, od którego pochodzi; to 
doświadczenie nie jest darem ³aski, nie jest wyrazem mi³ości Boga65 . To¿sama 
z drog¹ w górê droga wejścia w siebie sprowadza siê – dla Plotyna – do cofania 
siê w g³¹b siebie a¿ do odnalezienia tam pocz¹tku siebie i wszystkiego – Jedna. 

Wyobra¿enie bezosobowego, zamkniêtego w sobie, milcz¹cego Boga, 
wy³aniaj¹cego z siebie świat w naturalnym, koniecznym procesie twór-
czym, jest ostatnim wyrazem fi lozofi i greckiej. Wizji tej nie mo¿na jednak 
rozci¹gaæ na ca³¹ niechrześcijañsk¹ myśl staro¿ytn¹, zarzucaj¹c jej, ¿e nie 

 64  Choæ w przypadku odniesienia Jedna do siebie jest to ju¿ bardziej dyskusyjne ni¿ chcia³by np. W. 
Beierwaltes (Platonizm w chrześcijañstwie, Kêty 2003, s. 162 n.) i s³usznie autor przywo³uje Enneadê VI.VIII 
jako daj¹c¹ inne mo¿liwości interpretacyjne.

 65  Porównanie stanu zjednoczenia u Plotyna i u św. Jana od Krzy¿a mo¿na znaleźæ we wspomnianej 
ksi¹¿ce A. Borda, s. 253 n. 
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wysz³a poza necessytaryzm i nie pozna³a Boga – osoby. Poza ni¹ pozostaje 
g³êboka intuicja platoñska z sugestywnym obraz raduj¹cego siê Demiurga, 
tworz¹cego – bo chcia³, bo by³ dobry. Czy osoby? tego platoñski tekst, jak 
stara³am siê pokazaæ, nie przes¹dza. Lecz to on przede wszystkim inspirowa³ 
myślicieli chrześcijañskich. Wszak¿e, nawet fi lozofi czne wyobra¿enie Boga 
nie eliminowa³o ¿arliwej religijności, chocia¿ pozbawia³o j¹ strony kulto-
wej66 ; tym niemniej, wa¿y³o ono na przedstawieniu relacji pomiêdzy Bo-
giem i cz³owiekiem: zostawiony samemu sobie, zwraca³ siê cz³owiek do Boga 
w³asnym tylko wysi³kiem i poniek¹d heroicznym pragnieniem doskona³ości, 
które wzbudza³o w nim mi³ośæ tego, co z natury swojej by³o doskona³e67 . 
£adnie tê zasadnicz¹ ró¿nicê uj¹³ przywo³ywany ju¿ w przypisie autor: „Je¿eli, 
za Janem, defi niujê mistyka jako kogoś, kto siê pozwala porwaæ (dos³. wzi¹æ) 
Bogu, kto sk³ada swoj¹ wolê w rêce Boga, to Plotyn nie jest mistykiem. /.../ 
Je¿eli nazwiemy mistykiem tego, kto ca³ym swoim umys³em szuka Boga, 
wtedy Plotyn jest mistykiem”68 . Poznanie Boga, który kocha, który ogarnia 
cz³owieka nie by³o jednak mo¿liwe bez Chrystusa. I to jest ta podstawowa 
ró¿nica, z niej wynikaj¹ wszystkie pozosta³e. Boga, który jest Mi³ości¹, oraz 
mi³ości, która jest dawaniem siebie a nie jedynie pragnieniem posiadania 
dobra69 , rozum ludzki odkryæ nie by³ w stanie. Tê prawdê Bóg sam musia³ 
objawiæ.

      

 66  I to nie jest jednak takie pewne, je¿eli zwa¿yæ na dzia³alnośæ cesarza Juliana (Apostaty), który wokó³ 
Heliosa, Boga ró¿nego od materialnego s³oñca i bêd¹cego centraln¹ zasad¹ fi lozofi czn¹ jego systemu, 
stara³ siê zorganizowaæ kult, a nawet „kośció³”.

 67  Por. np. „... je¿eli zobaczysz, ¿e nie jesteś jeszcze piêkny, to tak, jak rzeźbiarz pos¹gu, który ma byæ 
piêkny, jedno usuwa, a inne oskrobie /.../ tak i ty usuwaj wszystko, co zbêdne, prostuj, ... czyśæ, ... i nie 
ustawaj w pracy nad w³asnym pos¹giem, a¿ ci rozb³yśnie boskie świat³o cnoty /.../ Je¿eli nim siê sta³eś 
/.../ je¿eli jesteś ju¿ tylko i jedynie świat³em prawdziwym /.../ to nabierz otuchy i ... patrz ... albowiem 
wielkie piêkno widzi to <oko> jedynie!” (Plotyn, dz. cyt. I.VI.9) oraz „Panie, Bo¿e mój, jedyna nadziejo 
moja, wys³uchaj mnie, abym nie uleg³ zmêczeniu i nie zaniecha³ poszukiwania Ciebie /.../ Ty sam daj 
mi si³y na poszukiwanie /.../ Przed Tob¹ jest moja moc i niemoc moja: moc zachowaj, niemoc ulecz. 
Przed Tob¹ jest wiedza moja i niewiedza; w bramie przez Ciebie uchylonej przyjmij mnie. U drzwi 
zamkniêtych, kiedy pukam, otwórz mi. Niech o Tobie pamiêtam, niech Ciebie zrozumiem, niech 
Ciebie pokocham. Wzmocnij we mnie te trzy dziedziny, a¿ mnie do cna odtworzysz.” (św. Augustyn, 
O Trójcy Świêtej, t³um. M. Stokowska, Poznañ – Warszawa – Lublin 1963, XV. XXVIII. 51).

 68  A. Bord, dz. cyt., s. 255.
 69  Por. Platon, Uczta, 200 A – 202 D.

prof. dr hab. D. Dembiñska-Siury – profesor w Instytucie Fi-
lozofi i Uniwersytetu Warszawskiego. 



115FILOZOFIA

 

SPORÓW O RELIGIÊ – CI¹G DALSZY

O. MIROS³AW PAWLISZYN CSSR
KRAKÓW

KWESTIE WSTÊPNE

Po wielokroæ przeprowadzano w historii krytykê zjawiska religii. Znane s¹ 
teorie przeró¿nych myślicieli, których zamiarem by³o ostateczne i radykalne 
jej zdyskredytowanie. Dzia³o siê to, b¹dź przez bezpośredni¹ negacjê, kiedy 
to starano siê wykazaæ jej bezprzedmiotowośæ, czy te¿ przedstawiæ j¹ jako 
efekt aberracji natury ludzkiej, b¹dź te¿, przez poszukiwanie zastêpczych 
form religijności, takich, które obiektem kultu uczyni¹ produkty kultury, 
czy innych form aktywności cz³owieka. Pierwszy powa¿ny sygna³ negacji 
religii przyszed³ wraz z oświeceniem, gdzie sprzeciw wobec religii objawionej 
przybra³ formê programow¹. Wcześniejsze zmagania z religi¹ pochodzi³y od 
konkretnych fi lozofów. Przyk³adowo, D. Hume twierdzi³ na przyk³ad, ¿e reli-
gia nie jest zjawiskiem, które wywodzi siê z transcendencji, lecz jest wy³¹cznie 
produktem ludzkiego ducha. Innymi s³owy, to nie Bóg inspiruje cz³owieka 
do tego, by wierzy³, ale sam cz³owiek, uświadamiaj¹c sobie kruchośæ istnie-
nia, poszukuje oparcia w bóstwach. Religia, jego zdaniem, by³a pierwotnie 
politeistyczna, bowiem cz³owiek poszukiwa³ oparcia w przyrodzie, nadaj¹c 
jej cechy boskie. Monoteizm zaś pojawi³ siê nie tyle na bazie racjonalnych 
rozwa¿añ, co raczej z potrzeby dowartościowania tych bóstw, od których los 
ludzki zdawa³ siê byæ szczególnie uzale¿niony.

Oświecenie, jak wspomniano, podjê³o bezpośredni¹ i otwart¹ polemikê 
z religi¹. Jak twierdzi w swych analizach krakowski fi lozof J. A. K³oczowski, 
doświadczenie wojen i zniszczenia, kaza³o ludziom poszukiwaæ nowych form 
aktywności, takich, które chroni³yby od nietolerancji i fanatyzmu. Chodzi³o 
o to, by odnaleźæ jakiś element, który bêdzie jednoczy³ ludzkośæ, strzeg¹c j¹ od 
podzia³ów. Czynnikiem tym mia³ byæ rozum, który, jak s¹dzono, jako jedyny 
zdolny jest poj¹æ naturê ludzk¹. Na terenie zagadnieñ teoriopoznawczych 
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 1  Por. J. A. K³oczowski, Miêdzy samotności¹ a wspólnot¹, Wstêp do fi lozofi i religii, Biblos, Tarnów 
1994, s. 23 – 24. 

 2  Por. Tam¿e, s. 28 – 29. 

sta³ siê on ostatecznym elementem rozstrzygaj¹cym kwestiê adekwatności 
poznania. Wy³¹cznie to, co przefi ltrowane zostanie przez kategorie rozumu 
zas³uguje na miano pewności. Tak zrodzi³a siê koncepcja religii naturalnej, 
czyli takiej, która tworzona jest w oparciu o dane rozumowe. Rozum w³aśnie 
zacz¹³ decydowaæ o wierze, rozs¹dzaæ, co w niej zas³uguje na uznanie, a co 
nie1 . Wolter, sztandarowa postaæ oświecenia, dostrzega³ w religii źród³o nie-
tolerancji, niesprawiedliwości i braku wolności. Rozumna analiza świata 
ka¿e nam konstatowaæ, ¿e Bóg istnieje, jednak Jego atrybuty s¹ dla cz³owieka 
niepoznawalne. Na tym gruncie tworzyli później i G. Hegel, i L. Feuerbach, 
i wreszcie K. Marks. Filozofi a sta³a siê od tej pory rodzajem „fi ltru”, przez 
który nale¿y „przepuściæ” wierzenia religijne. To, co w wyniku takiej operacji 
pozostanie, zas³uguje jeszcze na uznanie, podczas gdy „pozarozumowa” 
reszta, jest wy³¹cznie mrzonk¹ i zbiorem fantazji. Wed³ug Hegla, Bóg poznaje 
samego siebie w cz³owieku. Cz³owiek zna Go w takim stopniu, w jakim Bóg 
rozpozna w nim samego siebie. Filozofi a jest dlatego szczytem rozwoju religii 
i mo¿e ona samodzielnie udowodniæ prawdy wiary. Feuerbach widzi w wierze 
religijnej rodzaj ucieczki cz³owieka od samego siebie. Ten¿e, poznaj¹c w³asn¹ 
naturê, dokonuje hipostazy zyskanej samoświadomości. Cz³owiek czci Boga, 
a naprawdê czci w³asn¹ naturê. To nie Bóg jest wszechwiedz¹cy, lecz ludzkośæ. 
Religia jest wiêc rodzajem fa³szu, dramatycznej ¿yciowej pomy³ki2 . Marks zaś, 
poszukuj¹c dla cz³owieka drogi do wyzwolenia spod mocy transcendencji, 
uto¿samianej z wyzyskiem niewolnika przez pana, chcia³ pokazaæ, ¿e poprzez 
pracê kreuje on siebie. Praca mia³a mieæ moc zbawcz¹, wyzwalaj¹c¹. To przez 
ni¹ tworzy siê w³aściwy obraz cz³owieka, który przestaje tkwiæ w religijnym 
samooszustwie.

Dalsze lata przynios³y kolejn¹ sekwencjê sporów wokó³ religii. Na tej 
drodze znaleźli siê F. Nietsche, neopozytywiści, J. P. Sartre, czy chocia¿by 
wspó³cześni postmoderniści. Mo¿na jednak odnieśæ wra¿enie, ¿e otwarta 
krytyka religii ominê³a swym zasiêgiem tereny fi lozofi i polskiej. Byæ mo¿e 
nale¿a³oby wspomnieæ tutaj powojennych marksistów. Skoro jednak g³ówny 
polemista tamtego czasu L. Ko³akowski ze wstydem wspomina ówczesn¹ 
twórczośæ, nie warto chyba wnikliwiej przypatrywaæ siê tym tekstom. Czy za-
tem na terenie polskiej fi lozofi i zapuszczono kurtynê wokó³ sporów o religiê? 
Pytanie jest wa¿ne, nie tylko z racji donios³ości tematu, ale równie¿ i dlatego, 
¿e znamionuje ono w pewnym stopniu kondycjê polskiej fi lozofi i, a zarazem 
stan ludzkiego ducha. 

G³os w sprawie religii zabra³ kilka lat temu B. Chwedeñczuk, pracownik 
Instytutu Filozofi i Uniwersytetu Warszawskiego, redaguj¹cy pismo „Bez 
dogmatu”. Pozostaje kwesti¹ otwart¹ czy mo¿liw¹ jest dyskusja na gruncie 
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fi lozofi i z kimś, kto stwierdzi³ niedawno, i¿ fi lozofi a schodzi na margines 
wspó³czesnej kultury, a jedynym miejscem jej przeznaczenia jest muzeum3 . 
Dziwne to s³owa, bowiem znacz¹ one, ¿e autor nie uwa¿a swej twórczości 
za fi lozofi czn¹, zreszt¹ sam stwierdza: „Filozof nie ma nic do powiedzenia 
o świecie, nic ogólnego, a zarazem niefa³szywego i nietrywialnego”4 . Nie 
rozstrzygaj¹c problemu i pozostawiaj¹c jego rozwi¹zanie samemu zaintere-
sowanemu, przy zasadniczej niezgodzie na wypowiedziane przezeñ s³owa, 
warto chyba zatrzymaæ siê nad wydan¹ kilka lat temu ksi¹¿k¹ pt. „Przekona-
nia religijne” tego¿ autora. Skoro religia nie jest zjawiskiem obojêtnym dla 
kultury ludzkiej, trzeba przystan¹æ obok rozmaitych prób jej zanalizowania. 
Chodzi zatem o to, by spróbowaæ na tle polemik wokó³ religii, rozstrzygn¹æ 
kwestiê szeroko rozumianej zasadności wierzeñ religijnych. Polemika z B. 
Chwedeñczukiem jest pewnym klasycznym przyk³adem dyskusji z kimś, kto 
w wierzeniach religijnych dostrzega wy³¹cznie rodzaj „pob³¹dzenia natury 
ludzkiej”. 

W czêści pierwszej spróbujemy opisaæ zarzuty, jakie autor stawia pojêciu 
religii. W drugiej, podjêta zostanie polemika z tezami B. Chwedeñczuka, a co 
za tym idzie, równie¿ próba obrony wierzeñ religijnych jako w pe³ni zasadnych.

PREZENTACJA

Autor stawia pojêciu religii konkretne wymogi, by po ich ewentualnym 
spe³nieniu okaza³o siê, czy religia zas³uguje na miano bycia sensown¹. Pojêcie 
to ma byæ, wedle kryteriów B. Chwedeñczuka, przede wszystkim indukcyjne, 
co do swego pochodzenia, empiryczne, jeśli chodzi o swoj¹ treśæ, wreszcie 
istotne, jeśli chodzi o wybór tych treści, które podpadaj¹ pod to pojêcie5 . Na 
nastêpnych stronach, próbuje siê szerzej analizowaæ przedstawione warunki. 
Indukcja, czyli wnioskowanie o czymś ogólnym, na podstawie szczegó³owych 
przypadków, jest, wed³ug B. Chwedeñczuka, wymogiem najprostszym. Stosu-
jemy j¹ wówczas, gdy ustalamy cechy wspólne przedmiotów nale¿¹cych do za-
kresu danej nazwy. Wspólnota ta mo¿e byæ ró¿na „od jakościowej to¿samości 
do mglistego podobieñstwa”6 . Poszukuj¹c indukcyjnie wywnioskowanego 
pojêcia religii, autor stwierdza, ¿e sk³adaj¹ siê na ni¹ określone zachowania 
ludzkie obserwowane przez tysi¹clecia. Tak wprowadzone do tego¿ pojêcia 
cechy, maj¹ pochodziæ z doświadczenia, a konkretnie ze zmys³owej obserwacji 
zachowañ religijnych. Chodzi o postrzeganie zachowañ, a tak¿e o rozumienie 
jêzyka religijnego. Je¿eli zaś chodzi o wymóg istotności, to dochodzi siê doñ 

 3  Por. Koniec fi lozofi i, nauka wystarczy, Z B. Chwedeñczukiem rozmawia T. Stawiszyñski, w: ̄ ycie 227 
(2000), s. 10.

 4  Tam¿e.
 5  Por. B. Chwedeñczuk, Przekonania religijne, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000, s. 12.
 6  Tam¿e.
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poprzez dwa pierwsze. Zatem nieistotne dla tematu, s¹ te pojêcia, które s¹ 
nieindukcyjne i nieempiryczne7 . 

Przypominaj¹c ró¿ne określenia religii, które pojawi³y siê na przestrzeni 
wieków, B. Chwedeñczuk dochodzi do konkluzji, ¿e na religie sk³adaj¹ siê 
wierzenie oraz kult. Badania autora oparte s¹ na istotnej dlañ wskazówce 
metodologicznej. Otó¿ czyni on s³uszn¹ uwagê, ¿e rozró¿niæ nale¿y sytuacjê, 
w której rzecz jest nam dana, znamy j¹ i mo¿emy j¹ nazwaæ, a nastêpnie 
staramy siê j¹ opisaæ, od tej, kiedy to przyjmujemy jakieś konwencje ter-
minologiczne, które s¹ warunkiem poznania rzeczy i, jeśli rzecz spe³nia te 
warunki, dopiero wtedy zaczynamy j¹ opisywaæ. Z pewności¹ inna jest per-
spektywa epistemologiczna w sytuacji, kiedy to opisujê dany mi przedmiot, 
np. stó³, wiem, ¿e coś takiego jak stó³ jest tu oto przede mn¹ i mogê go bli¿ej 
scharakteryzowaæ, od okoliczności, kiedy to muszê przyj¹æ terminologiê 
logiczn¹ dla opisu, dajmy na to, pojêcia relacji. Id¹c dalej, autor „Przekonañ 
religijnych” mówi, i¿ maj¹c kontakt z rzecz¹ mo¿emy tworzyæ defi nicje real-
ne, natomiast przyjmuj¹c konwencjê s³own¹ tworzymy defi nicje projektuj¹ce. 
Defi nicje projektuj¹ce wprowadzaj¹ do przyjêtego s³ownika nowy termin, który 
to jest uzale¿niony od konwencji, w której siê znalaz³. Termin ten jest zatem, 
jak chce B. Chwedeñczuk, w ogólniejszej perspektywie, naznaczony śladem 
prowizoryczności. Jeśli nie uwzglêdni siê tego warunku, grozi nam „posta-
wa religijna” wobec s³ów; stanie siê tak, je¿eli defi nicje projektuj¹ce bêdziemy 
traktowaæ jako defi nicje realne. Równie¿ jednak i w przypadku tych ostatnich 
mo¿na popaśæ w „pu³apkê” postawy religijnej wobec s³ów. Stanie siê tak 
w momencie, kiedy zacznie siê uwa¿aæ te defi nicje za opisy istoty rzeczy. 
Tymczasem, zdaniem autora „Przekonañ religijnych”, nie istnieje jakakolwiek 
skrytośæ w rzeczach. S¹ tylko w³asności, które przys³uguj¹ temu, co dane. 
W zale¿ności zaś od potrzeb, w³asności te s¹ bardziej lub mniej wa¿ne dla 
poznaj¹cego. Rzecz jest po prostu taka, jak j¹ opisujemy8 . W badaniach nad 
religi¹ chodzi o to, by stosowaæ taki jêzyk, który pomo¿e w zdobyciu infor-
macji jej dotycz¹cych, poznaniu w³asności bêd¹cych charakterystycznymi 
dla przedmiotu. Mówi¹c krótko, nale¿y orzekaæ o religii bez stosowania 
„postawy religijnej” wobec u¿ywanych s³owach. B. Chwedeñczuk chce wiêc 
mówiæ o fenomenie religii na wskroś nie-religijnie, badaæ wy³¹cznie to, co 
nasuwa siê z obserwacji zachowañ ludzi wierz¹cych.

Krytyka postaw religijnych rozpoczyna siê od autorytatywnego stwier-
dzenia: religia to dzie³o zbiorowego urojenia9 . Wypada zatem zastanowiæ 
siê przez chwilê nad tym, czym jest urojenie? Jest ono, mówi¹c najogólniej, 
myśl¹, która nie jest „zakotwiczona” w realności, nieuzasadnionym prze-
konaniem, co do jakiegoś stanu rzeczy. Rodzi siê ono, trwa i zamiera jako 

 7  Por. Tam¿e, s. 12 – 15. 
 8  Por. Tam¿e, s. 26 – 29.
 9  Por. Tam¿e, s. 28.
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mrzonka, jako coś, czego siê nie da uzasadniæ. Trudno znaleźæ dla niego, 
jakiekolwiek wyt³umaczenie, nie sposób go te¿ adekwatnie opisaæ. Nic dziw-
nego, ¿e urojenie jest chorob¹ wnikliwie opisan¹ przez psychiatriê. Wniosek, 
jaki siê nasuwa, jest nastêpuj¹cy: postawa religijna jest nieracjonalna, nie ma 
zamocowania w realności, nie otwiera wyznawcy na wymiar nieskoñczoności, 
a skazuje go na tkwienie w z³udzeniach. 

Autor kontynuuje rozwa¿ania i og³asza ma³o odkrywcze stwierdzenie, i¿ 
termin „religia” jest wieloznaczny. Jak ju¿ wspomniano wcześniej, przepro-
wadzona przezeñ analiza ró¿nych określeñ religii, ka¿e mu przyj¹æ, i¿ sk³adaj¹ 
siê na ni¹ wierzenia oraz kult. Jak wyjaśniæ te s³owa, jakie zmienne mo¿na pod 
nie podstawiæ? Kult to pewien rytua³, postawa, zachowanie, które maj¹ wyraziæ 
odniesienie do bóstwa. Wiara, czy lepiej mówi¹c wierzenie, bêdzie „nazw¹ 
obiektów, o których ludzie mówi¹, ¿e w nie wierz¹”10 . Wierzyæ, to zdaniem 
B. Chwedeñczuka: „wierzyæ w...”, gdzie w miejsce kropek postawiony zostaje 
„obiekt” zwany Bogiem. Zdaniem autora zasadniczy problem polega na 
tym, ¿e kiedy mówiê, i¿ wierzê w Boga, tak naprawdê nie wiem, co mówiê, 
a to dlatego, ¿e nie mogê wiedzieæ, czym jest Bóg. Kiedy powiem, ¿e wierzê 
w uczciwośæ mojego s¹siada, mówiê sensownie, bowiem znam go i posiadam 
określon¹ sekwencjê doświadczeñ, w których s¹siad przedstawi³ mi siê jako 
uczciwy, szlachetny czy uczynny. Przywo³uj¹c inny przyk³ad, mówiê: „wierzê 
w wygran¹ w grze liczbowej” i moja wiara jawi siê tu równie¿ jako sensowna. 
Wiem bowiem, czym jest gra liczbowa, wiem, jakie s¹ jej zasady i posiadam 
doświadczenie, i¿ ktoś zachowuj¹c siê tak jak ja, zdoby³ ju¿ tak¹ nagrodê. 
Tymczasem nie potrafi ê w ¿aden sposób tak w³aśnie doświadczyæ bóstwa. Nie 
wiem, kim on jest, jak siê zachowuje i czy w ogóle jest. Nie znajdujê go pośród 
świata narzucaj¹cego siê moim zmys³om i nie potrafi ê go wywnioskowaæ 
indukcyjnie z otaczaj¹cego mnie świata. To w³aśnie dlatego, wierz¹cy skazany 
jest, jak twierdzi B. Chwedeñczuk, na to, by tkwiæ w z³udzeniach.

Nie tylko postawa cz³owieka religijnego jest mrzonk¹. Równie¿ i jego wy-
powiedzi s¹ pozbawione waloru sensowności. Wierz¹cy sam nie rozumie tego, 
co mówi. W oczywisty sposób non-sensownośæ wierzenia przek³ada siê na 
non-sensownośæ s³owa. Wypowiedzi wierz¹cego zdaj¹ nie-sensownie relacjê 
z nie-sensownej postawy. W tym miejscu autor podaje taki oto przyk³ad: 
wypowiedź wierz¹cego dotycz¹ca Boga, niesie ze sob¹ tak¹ sam¹ treśæ, jak¹ 
zawiera stwierdzenie, ¿e „pod moj¹ pod³og¹ mieszka dongo”. Nie potrafi ê 
zrozumieæ sensu s³owa „dongo” i nie posiadam danych empirycznych, które 
mog³yby owo s³owo rozjaśniæ poznawczo. Ca³ośæ zdania jest wyzuta z sensu. 
Podobnie jak s³owo „dongo” funkcjonuje termin „Bóg”. Jakikolwiek termin 
ma znaczenie pod warunkiem, ¿e mogê wiedzieæ, co najmniej w jednej sytu-
acji, i¿ jest on uchwytny zmys³owo lub istniej¹ zdania obserwacyjne o tym 

 10  Tam¿e, s. 29.
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terminie. Termin „Bóg” nie jest ani prawdziwy, ani fa³szywy, gdy¿ nie ma 
takich sytuacji, w których zmys³owo mo¿na uchwyciæ Boga, nie ma te¿ zdañ 
obserwacyjnych jego dotycz¹cych11 .

W dalszej czêści autor próbuje ustosunkowaæ siê do tych pogl¹dów na te-
mat wiary religijnej, które chc¹ wykazaæ jej prawomocnośæ. Pierwszy argument 
to „argument z doświadczenia religijnego”. Sk³adaj¹ siê nañ dwa podstawo-
we warunki. Po pierwsze, wierz¹cy posiada świadomośæ przedmiotu, który 
jest nadempiryczny, nieprzedstawialny i niepow¹tpiewalny, po drugie, na 
podstawie tej świadomości wyci¹ga wniosek o istnieniu Boga. Wynika st¹d, 
¿e droga wiedzie od doznania przedmiotu do stwierdzenia jego istnienia. 
S³owo „Bóg” nabiera sensu na podstawie doznañ, które staj¹ siê udzia³em 
wierz¹cego. Pierwszy warunek naznaczony jest u³omności¹. Nie bardzo bo-
wiem wiadomo, zdaniem B. Chwedeñczuka, jakie doświadczenia spośród 
ogromu doświadczeñ religijnych maj¹ nam przedstawiaæ Boga. Jeśli jest on 
nieprzedstawialny, to nie mo¿emy na niego w ¿aden sposób wskazaæ. O ist-
nieniu Boga mo¿e wnioskowaæ wierz¹cy z najrozmaitszych doświadczeñ, 
co wiêcej, czyjeś doświadczenie wcale nie musi byæ istotne dla kogoś innego. 
Stosuj¹c terminy religijne w analizie doświadczenia religijnego, nara¿am siê 
na b³¹d ko³a, gdzie to samo chce siê wyjaśniaæ przez to samo. Termin, który 
jest stosowany dla wyjaśnienia doświadczeñ musi byæ sam zakorzeniony 
w tym doświadczeniu. Nie pomo¿e tu te¿ wyjaśnienie, ¿e jêzyk doświadczenia 
religijnego jest analogiczny do doświadczeñ zmys³owych. Analogia bowiem 
zachodzi miêdzy czymś, co jest znane, a czymś, co równie¿ jest znane i jakoś 
doñ podobne. Skoro jednak nie znamy s³owa Bóg, nie mo¿emy stosowaæ 
analogii miêdzy tym, co-jest-znane, a tym, co-nie-jest-znane. Wniosek jest 
nastêpuj¹cy: sam termin „doświadczenie religijne” jest niesensowny, gdy¿ 
nawet, jeśli wiem, czym jest doświadczenie, to nie wiem, czym jest religijnośæ12 .

Kolejny argument podpieraj¹cy zasadnośæ doświadczenia religijnego, 
bêdzie przekonywa³, ¿e doświadczenie to jest poprzedzone religijnym prze-
konaniem. Niestety autor nie analizuje wnikliwiej terminu „przekonanie”. 
Przyjmijmy zatem, ¿e przekonanie to tyle, co trwa³y stosunek do jakiegoś 
stanu rzeczy oparty na przyświadczeniu o jego prawdziwości. A zatem, 
przekonaniem religijnym bêdzie np. akceptacja prawdy, ¿e Bóg jest stwórc¹ 
świata. Wynika z tego, ¿e omawiana koncepcja próbuje stwierdziæ, i¿ droga 
do uzasadnienia doświadczenia religijnego wiedzie od akceptacji przekonañ 
do stwierdzenia o istnieniu przedmiotu boskiego. Okazuje siê, ¿e próba ta, 
zdaniem Chwedeñczuka, jest równie¿ nieprzekonuj¹ca. Mogê mieæ prze-
konania dotycz¹ce tylko tego, co podpada pod zmys³y b¹dź tego, co jest 
zdaniem obserwacyjnym. Przekonanie religijne jest przekonaniem o czymś, 

 11  Por. Tam¿e, s. 51-54.
 12  Por. Tam¿e, s. 82 – 89.
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co wymyka siê zastosowaniu kryterium prawdziwości lub fa³szu. Podobnie 
ma siê rzecz w przypadku, gdy doświadczenie religijne próbuje siê budowaæ 
na wcześniejszej percepcji zmys³owej. Chodzi tu o przekonanie, wedle któ-
rego to, co fi zyczne kieruje świadomośæ na doświadczenie Boga. Przedmiot 
materialny pe³ni tu rolê pośrednika, odsy³a sob¹ do Boga. Doświadczenie 
religijne jest nabudowane na doświadczeniu nie-religijnym. Tutaj równie¿ 
ukryta jest swoista mistyfikacja. Zdaniem autora, ¿eby doświadczenie 
bêd¹ce nastêpnikiem tego procesu by³o faktycznie religijne, trzeba to 
wpierw za³o¿yæ. Muszê wiedzieæ, ¿e po percepcji zmys³owej pojawi siê ta 
w³aśnie, któr¹ określê jako religijn¹. Jeśli tego nie uczyniê, wówczas proces 
nastêpowania doświadczeñ bêdzie nieskoñczony. Jedno wyniknie z drugiego, 
ale pozostanie wci¹¿ tylko doświadczeniem zmys³owym. Dla przyk³adu, 
doświadczenie piêkna roztaczaj¹cej siê doko³a perspektywy mo¿e we mnie 
zrodziæ ca³¹ gamê doznañ, od zachwytu, poprzez uporczywe rejestrowanie 
w świadomości jej fragmentów, a¿ do rozmarzenia. Jednak ¿adne z tych odczuæ 
nie jest doświadczeniem religijnym. Muszê je za³o¿yæ uprzednio i nim niejako 
zamkn¹æ ³añcuch nastêpstw13 .

B. Chwedeñczuk konkluduje wreszcie swoje pogl¹dy. W naszych opisach 
doświadczenia religijnego jesteśmy skazani na stosowanie terminów, które s¹ 
zapo¿yczone z jêzyka opisuj¹cego fakty empiryczne. Nie ma terminów swo-
istych dla jêzyka religijnego, w zwi¹zku z czym nie jesteśmy w stanie niczego 
sensownego o religii powiedzieæ. Wszystkie pojêcia, które cz³owiek posiada 
w umyśle, s¹ oparte na doświadczeniu zmys³owym. Orzekanie o Bogu jest 
niemo¿liwe, gdy¿ próbujemy wówczas mówiæ o tym, o czym siê w³aśnie 
mówiæ nie da. Autor „Przekonañ religijnych” twierdzi nie tylko, ¿e termin 
„Bóg” nie jest nazw¹, ale ¿e nie jest równie¿ deskrypcj¹. W opisach Boga ska-
zani jesteśmy na analogie, które jednak odnosz¹ siê do rzeczy postrzegalnych. 
S¹ one zawsze nie na miejscu, bowiem drugi ich cz³on jest nie-jasny. Chodzi 
o to, by wyzwoliæ siê z wiêzów religijnych. Wiara jest urojeniem i mistyfi kacj¹, 
form¹ mowy nie-sk³adnej, pozbawionej znaczenia. Sk¹d zaś wziê³a siê religia, 
pyta B. Chwedeñczuk? Wyros³a ona w przestrzeni ludzkiej kultury. Cz³owiek 
sam stworzy³ sobie obrazy, w których chcia³ widzieæ swojego Boga. Religia 
tedy nie ró¿ni siê niczym od sztuki, nauki, jêzyka. Mówi¹c krótko: religia 
jest zjawiskiem irracjonalnym, kiedy odsy³a cz³owieka w zaświaty. Jest taka, 
poniewa¿ ¿adnych zaświatów nie ma, a przynajmniej nie potrafi my tego 
w ¿aden sposób stwierdziæ.

 13  Por. Tam¿e, s. 89 – 93.
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POLEMIKA

Pogl¹dy B. Chwedeñczuka poddane zosta³y szczegó³owej analizie. Sta³o siê 
tak dlatego, ¿e g³os ten, w odniesieniu do zagadnienia religii, zabrzmia³ niezwy-
kle dobitnie i jest to – na szczêście – jedna z niewielu prac, które w takim tonie 
próbuj¹ dzisiaj „rozprawiæ siê” z wierzeniem religijnym. B. Chwedeñczuk chce 
zdemistyfi kowaæ religiê. „Oczyszcza” j¹, by pokazaæ, ¿e nie ma w niej ¿adnego 
j¹dra. ¯mudna praca, maj¹ca obaliæ mity, zmierza do tego, by wydobyæ na 
jaw pustkê, jaka siê za nimi kryje. Trzeba jednak rozwa¿yæ, na ile dokonana 
krytyka jest zasadna i czy rzeczywiście wierzenia religijne s¹ iluzj¹.

Punktem wyjścia jego rozwa¿añ jest stwierdzenie, i¿ stawia religii trzy 
wymogi, by mog³a siê ona obroniæ przed zarzutem iluzyjności. Przypomnij-
my, ¿e religia ma odpowiadaæ kryterium empiryczności, indukcyjności i, 
w konsekwencji, istotności. Nabudowana na tych wymogach analiza wydaje 
siê byæ nawet s³uszn¹. Problem w tym, by przekonuj¹co uzasadniæ, ¿e takie 
wymogi s¹ absolutnie s³uszne i jedyne. Dalej, nale¿y zastanowiæ siê czy sam 
autor jest wierny postawionym przez siebie kryteriom.

Warunek empiryczności jest podparty dodatkowym. Otó¿ chodzi w nim 
o to, by empirycznośæ mog³a zostaæ sprowadzona do zmys³owości. Rodowód 
tego wymogu siêga D. Hume´a, i dalej, do ca³ej tradycji pozytywistycznej. 
Nasze s¹dy dotycz¹ce rzeczywistości odnosz¹ siê wy³¹cznie do zjawisk, czyli 
do tego, co percypuj¹ nasze zmys³y. Poszukiwanie istot rzeczy jest czynności¹ 
pró¿n¹, bowiem zmys³y nic nam o nich powiedzieæ nie mog¹. Nie ma niczego, 
co jest skryte, a nawet, jeśli takie coś jest, to nie mog¹c nic o tym powiedzieæ, 
nie nale¿y o tym myśleæ. W³aśnie spostrze¿enia zmys³owe maj¹ byæ tym 
kryterium, które pozwala w jasny sposób oddzieliæ od siebie wiedzê pewn¹ 
od urojonej, sensown¹ od nie-sensownej. B. Chwedeñczuk pod¹¿a tym tro-
pem i trzeba przyznaæ, ¿e je¿eli trop ten by³by s³uszny, wówczas jego krytyka 
religii jest trafnie przeprowadzona. A jednak tkwi on na gruncie nieoczywi-
stego przekonania. Rzecz nie sprowadza siê wy³¹cznie do stwierdzenia, i¿ 
stanowisko, jakie przyjmuje jest ca³kowicie arbitralne. Choæ, jak siê wydaje, 
przed tym zarzutem nie jest on w stanie siê obroniæ. Wymóg empiryczności 
jest u niego przyjêty bez podania uzasadnieñ. Nie bardzo wiadomo, dla-
czego na przyk³ad do badañ nad religi¹ nie stosuje on fenomenologii czy 
analizy jêzyka. Tok jego rozumowania przebiega nastêpuj¹co. Najpierw zo-
staje przyjête za³o¿enie, i¿ nale¿y postawiæ religii wymóg empiryczności 
(E), zaś później wszystkie pojawiaj¹ce siê kontrowersje s¹ pokonywane przy 
za³o¿eniu, ¿e E zawsze zachodzi. Czy zdanie w brzmieniu: „wiedza jest sen-
sowna wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi wobec niej wymóg empiryczności”, 
pe³ni¹ce tutaj rolê aksjomatu, jest oczywiste i s³uszne? Jaki jest charakter tej 
przes³anki, czy jest ona zamocowana w pewnej i niepodwa¿alnej wiedzy? 
Czy ma charakter zdroworozs¹dkowy? Czy zastosowana redukcja kryterium 
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prawdziwości wiedzy jest adekwatna? Jej przyjêcie jest zatem, co zaskakuj¹ce, 
decyzj¹ o charakterze „meta-fi zycznym”14 . Jest ona rzutowana na ca³ośæ, na 
coś, co ma charakter ogólny. Jednostkowośæ jest tu interpretowana jako coś 
w³aśnie ogólnego. Wartośæ prawdy oraz fa³szu zostaje zrelatywizowana do 
pewnych zdolności biologicznych cz³owieka, mianowicie do zdolności po-
strzegania świata. Zostaje on umieszczony w ściśle określonym horyzoncie 
poznawczym. Problem w tym, ¿e taki teoriopoznawczy punkt widzenia nie 
jest w stanie sam siebie usprawiedliwiæ. Co wiêcej, ten punkt widzenia jest 
naznaczony jakimś mglistym, quasi „meta-fi zycznym”, nastawieniem. Je¿eli 
zmys³, dajmy na to, wzroku powie, i¿ tylko „ja mam jedynie pewne kryte-
rium poznawcze”, przyjmuje on postawê na wskroś nie-zmys³ow¹. Zmys³ 
ten zaczyna „intelektualizowaæ” sam siebie, a co za tym idzie, wykracza poza 
w³asne kompetencje. 

Trudno te¿ w tym momencie nie postawiæ pytania o to, sk¹d takie w³aśnie 
„meta-fi zyczne” sk³onności s¹ w cz³owieku obecne? Dlaczego wkradaj¹ siê one 
w momencie, kiedy g³osi siê ich iluzorycznośæ? Czy s¹ one efektem nadu¿ycia 
s³ów, ślepoty, wci¹¿ niewyeksplikowanych b³êdów naszego myślenia? Jak mówi 
L. Ko³akowski, tendencje do tego, by mimo wszystko „tworzyæ metafi zykê”, 
s¹ wci¹¿ obecne, zdumiewaj¹ce i niemo¿liwe do odparcia. Je¿eli przyj¹æ, ¿e 
prawdziwe sk³onności ludzkie dadz¹ siê ograniczyæ do potrzeb praktycznych, 
to istotnie przekonania „metafi zyczne” s¹ w ¿aden sposób nieprzydatne. Pozo-
staje jednak zawsze owo: „a jednak”, którego nie da siê wyjaśniæ empirycznie. 
Czy stawiane od wieków „a jednak” jest wynikiem aberracji ludzkiej natury? 
Na to pytanie nie ma jasnej odpowiedzi. Jeśli jest tak, jak pisze wspomniany 
L. Ko³akowski, ¿e „metafi zyka wyrzucona drzwiami, wraca oknem”15 , to 
przy ca³ej nie-empiryczności tego¿ stwierdzenia drzemie w nim jakiś zal¹¿ek 
prawdziwości.

B. Chwedeñczuk stara siê i ten zarzut odeprzeæ. Mówi bowiem, ¿e sk³onnośæ 
do religijnego widzenia świata jest produktem przyrody. Cz³owiek sam wy-
tworzy³ obrazy religijne, a z³o¿y³y siê na to ró¿ne okoliczności i czynniki. 
Problem w tym, ¿e sk³onności te s¹ takie same, co do swego pochodzenia, 
jak „zabawa, jêzyk, wojna, rodzina, pañstwo, nauka, sztuka”16 . Innymi s³owy, 
religia jest jeszcze jednym przejawem aktywności samego cz³owieka. Wydaje siê 
jednak, ¿e autor nie dostrzega jednej fundamentalnej kwestii. Otó¿ „zabawa, 
jêzyk, wojna, rodzina, pañstwo, nauka, sztuka” s¹ jakościowo zasadniczo inne 
od fenomenu religijnego. Ró¿nica miêdzy nimi jest istotowa i nieusuwal-
na. Wszystkie te sprawności, które zestawia siê tu z religi¹, „rozgrywaj¹ siê” 
na p³aszczyźnie przestrzeni miêdzyludzkiej. „Bawiê siê” wtedy, kiedy chcê 

 14  U¿yty tu termin „meta-fi zyka” wskazuje na „ponad-fi zyczny” (czyt.: nie-empiryczny) charakter 
przekonañ B. Chwedeñczuka i nie od razu jest kojarzony z metafi zyk¹ w jej tradycyjnym rozumieniu 
(przyp. aut.).

 15  L. Ko³akowski, Filozofi a pozytywistyczna, PWN, Warszawa 1966, s. 179.
 16  B. Chwedeñczuk, Przekonania religijne, dz. cyt., s. 193.
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wyraziæ radośæ z powodu tego, co mnie w świecie spotka³o, „u¿ywam jêzyka”, 
by komunikowaæ innym treści, które s¹ w moim wnêtrzu, „toczê wojnê”, gdy 
wzmaga siê nienawiśæ i agresja do innych ludzi, „zak³adam rodzinê” zauroczo-
ny drugim cz³owiekiem, „tworzê struktury pañstwowe”, by organizowaæ ¿ycie 
spo³eczne, „uczê siê”, by zdobyæ m¹drośæ świata i zg³êbiæ jego tajniki, wreszcie 
„tworzê dzie³o sztuki” zachwycony piêknem tego, co mnie otacza. Tymczasem 
religia nie rozgrywa siê wy³¹cznie na tym poziomie, przynajmniej nie, co do 
swych zasadniczych treści. Religia jest form¹ „opuszczenia” świata, wyjścia 
poza to, co naturalne. Wierzê nie dlatego, ¿e coś chcê zakomunikowaæ czy zdaæ 
z czegoś relacjê. Nieod³¹czny jest tu element swoistego „skoku jakościowego”, 
radykalnej inności od wszystkich innych sprawności. Dlaczego nie syci siê 
cz³owiek sztuk¹ czy w³asnym jêzykiem, czemu w nich nie szuka odpowiedzi 
na najbardziej fundamentalne pytania stawiane przez w³asn¹ naturê? Sk¹d 
ów „skok ewolucyjny”, radykalna innośæ aktu religijnego? Postawienie religii 
na równi z przytoczonymi określeniami nie jest uzasadnione. Jest to rodzaj 
nieuprawnionego i b³êdnego myślenia o istocie religijności, świadcz¹cy o nie-
zrozumieniu kwestii, której poświêca siê ca³¹ ksi¹¿kê.

Drugi wymóg postawiony „przekonaniom religijnym” to wymóg 
indukcyjności. Indukcja to rozumowanie, w którym przes³anki s¹ zdaniami 
o jednostkowych przedmiotach czy zdarzeniach, zaś wniosek jest zdaniem 
ogólnym. O. J. M. Bocheñski w pracy „Wspó³czesne metody myślenia” przy-
pomina, ¿e, ze wzglêdu na metodê, indukcje dziel¹ siê na enumeracyjne i elimi-
nacyjne. Pierwsza, pokrywa siê z przytoczonym powy¿ej określeniem, zmierza 
siê w niej do kumulacji zdañ jednostkowych, by wyprowadziæ z nich prawo 
ogólne. Druga, polega na eliminowaniu zdañ (hipotez), które nie s¹ dla sys-
temu u¿yteczne. Indukcja enumeracyjna stosowana jest rzadko, i nawet zwyk³o 
siê j¹ określaæ jako „nienaukow¹”17 . B. Chwedeñczuk, d¹¿¹c do utworzenia 
pojêcia religii, zdaje siê pos³ugiwaæ t¹ w³aśnie form¹ rozumowania. Otó¿ 
mówi on, i¿ pojêcie to tworzy na podstawie empirycznego ujêcia wspólno-
ty cech zachowañ religijnych. „Ludzi od tysi¹cleci wynajduj¹ zachowania, 
uczestnicz¹ w nich i obserwuj¹ je – zachowania, które uk³adaj¹ siê w pewien 
rodzaj naturalny. Ten rodzaj to religia, a ró¿ne opisy cech wspólnych egzem-
plarzom tego rodzaju to pojêcie religii o indukcyjnym rodowodzie”18 . Nie 
sposób nie zaj¹c siê w tym miejscu tzw. „problemem indukcji”, który swoim 
rodowodem siêga Arystotelesa. Zwi¹zany jest on z pytaniem, czy prawdziwe 
przes³anki o jednostkowym charakterze musz¹ w sposób konieczny prowadziæ 
do prawdziwego wniosku? Z punktu widzenia logiki oczywist¹ wydaje siê 
odpowiedź negatywna. Mo¿na przyj¹æ, ¿e „wyznawca wiary religijnej (x) 
oddaje cześæ Bogu w postawie klêcz¹cej (k)” i obserwowaæ takie zjawisko 
określon¹ ilośæ razy (N). Formu³a bêdzie wygl¹da³a nastêpuj¹co:

 17  J. M. Bocheñski, Wspó³czesne metody myślenia, dz. cyt., s. 119.
 18  B. Chwedeñczuk, Przekonania religijne, dz. cyt., s. 12.
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–  je¿eli N razy x oddaje cześæ Bogu w postawie k, to dla ka¿dego x, x 
oddaje cześæ Bogu w postawie k.

Tymczasem okazuje siê, ¿e wniosek taki nie jest w ¿aden sposób oczy-
wisty, mimo, i¿ rozumowanie jest indukcyjnie poprawne. Nie ma bowiem 
gwarancji, ¿e gdzieś oddaje siê cześæ Bogu np. w postawie stoj¹cej i wówczas 
u¿yty kwantyfi kator z ogólnego zmieni siê na szczegó³owy, a formu³a zostanie 
zapisana jako:

–  je¿eli N razy x oddaje cześæ Bogu w postawie k, to istnieje takie x, ¿e x 
oddaje cześæ Bogu w postawie k.

Mo¿na próbowaæ podpieraæ indukcjê obserwacj¹ empiryczn¹. Wtedy to 
mo¿na j¹ przedstawiæ tak: 

–  poniewa¿ obserwujê, znam z relacji i źróde³, ¿e x oddawa³ i oddaje cześæ 
Bogu w postawie k, to tak w³aśnie jest, ¿e ludzie zawsze oddaj¹ cześæ 
Bogu w takiej postawie. 

Sformu³owany wniosek wywiedziony zosta³ ze zdañ obserwacyjnych. 
A jednak wniosek ten nie jest w stanie siebie uzasadniæ, bowiem jest tylko 
indukcj¹ i mo¿e funkcjonowaæ tylko jako stwierdzenie: 

–  w określonej liczbie przypadków x oddaje cześæ Bogu w postawie k.
 Wniosek wydaje siê byæ oczywisty. Rozci¹gniêcie obserwacji na wszystkie 

mo¿liwe w ogóle przypadki jest absolutnie nieuprawnione. Nikt nie jest w sta-
nie w jakikolwiek sposób uzasadniæ tak¹ indukcjê. Poza tym, niemo¿liw¹ jest 
rzecz¹ uzasadniæ, jaka ilośæ zaobserwowanych wypadków, w których x oddaje 
cześæ Bogu w postawie k, potrzebna jest do tego, by sformu³owaæ wreszcie 
zdanie ogólne. Nie wiadomo te¿, jakie środki do obserwacji zastosowaæ. Czy 
wystarczy tu sama „naocznośæ”, skoro ktoś mo¿e, przyk³adowo, klêczeæ bêd¹c 
przyciśniêtym bólem przez jak¹ś chorobê, czy schylaj¹c siê, by „wydobyæ 
spod szafy jakiś przedmiot”? I dalej, czy postawa k jest zawsze chêci¹ odda-
nia czci Bogu, skoro mo¿liwym jest przyj¹æ tak¹ postawê, dajmy na to, dla 
odpoczynku? Oczywiście nie znaczy to, ¿e nie ma przypadków, i¿ x klêcz¹c 
oddaje cześæ Bogu i krytyka zasady indukcji nie oznacza, ¿e zdanie to jest 
nieprawdziwe. To, ¿e zdarza siê, i¿ x dla oddania czci Bogu przyjmuje postawê 
stoj¹c¹, nie prowadzi do wniosku, ¿e x (k) jest fa³szem. Doświadczenie, ob-
serwacja zw³aszcza tak z³o¿onej sfery ¿ycia, jak¹ jest wiara religijna, mo¿e siê 
odnosiæ tylko do pewnych faktów, w których stwierdzi³o siê, i¿ w określonych 
warunkach i przy zachodzeniu innych symptomów ludzie oddaj¹ cześæ Bogu 
klêcz¹c. Mówi¹c krótko: mo¿liwe jest, i¿ zachodzi sytuacja, w której „x oddaj¹c 
cześæ Bogu przyjmuje postawê indukcyjnego”.

Koncepcja indukcyjnego wnioskowania o istocie religii zdaje siê byæ za-
wodna. B. Chwedeñczuk nigdzie nie wyjaśnia, jakie zachowania ludzkie ma 
na myśli i na jakiej podstawie kwalifi kuje je jako istotne dla tematu. Mo¿na 
siê domyślaæ, ¿e do swoich badañ zastosowa³ on tylko to, co zdolny jest 
zaobserwowaæ i co zaczerpn¹³ z wybranych przez siebie źróde³. Na tej pod-
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stawie zaś urobi³ sobie pojêcie religijności. Mimo, ¿e sama indukcja mog³a 
zostaæ przezeñ poprawnie u¿yta, nie znaczy to, ¿e jego wnioski s¹ trafne. S¹ 
one tylko prawdopodobne. Konkluzja, do której dochodzi mówi¹c, i¿ religia 
to urojenie ma charakter cz¹stkowy i mo¿e dotyczyæ tylko tego, co on sam 
uwa¿a za religiê, a co religi¹ tak naprawdê nie jest.

Wreszcie ostatni wymóg, który autor nazwa³ „wymogiem istotności” i, 
jak sam przyznaje, jest on najmniej zrozumia³y i ma³o przekonuj¹cy. Ma on 
byæ wypadkow¹ dwóch poprzednich. Z empiryczności i indukcyjności, B. 
Chwedeñczuk próbuje dojśæ do istotnych pojêæ dotycz¹cych religii. Warto 
zapytaæ, jakie to s¹ pojêcia istotne. Pojêcie to myślowe przedstawienie czegoś. 
Jest ono efektem poznania rzeczy, bo nie mo¿na mieæ pojêcia czegoś, co nie 
jest w ¿aden sposób dane do ogl¹du. Maj¹c pojêcie ma siê w świadomości 
nie tylko obraz rzeczy, ale równie¿ jak¹ś zawartośæ treściow¹ tej¿e rzeczy. 
Oczywistym jest te¿ i to, ¿e pojêcia nie rodz¹ siê tylko w kontakcie zmys³owym 
z rzecz¹, bowiem mog¹ te¿ dotyczyæ tzw. bytów myślnych. Pojêcie istotne 
bêdzie dotyka³o w³aśnie tego obszaru bytu, który jest dlañ istotnym. Istot-
nym pojêciem krzes³a bêdzie jego „krzes³owatośæ”, która nie jest zale¿na od 
tego, z jakiego materia³u „to oto” krzes³o jest zrobione. Pojêciem nieistotnym 
bêdzie pojêcie „br¹zowego krzes³a”, bowiem z góry wiadomo, ¿e mo¿e byæ 
krzes³o np. czerwone. Na innym miejscu mówi B. Chwedeñczuk, ¿e coś, co 
zwykle siê określa jako istota rzeczy nie istnieje. Istota nie jest na w ¿aden 
sposób dana. Jedyne, co mo¿e obserwowaæ to w³asności rzeczy i nic wiêcej. 
Jedne z nich s¹ mniej, a inne bardziej dla nas wa¿ne. W zale¿ności od tego, co 
jest nam w danej chwili potrzebne, w³asności mog¹ zmieniaæ kryterium swej 
wa¿ności. Je¿eli bêdê dba³ o estetykê wnêtrza, to pojêcie czerwonego krzes³a 
bêdzie dla mnie istotne, bowiem nie wstawiê go do pokoju pomalowanego 
na ¿ó³to. Innym razem pojêcie to bêdzie nieistotne, gdy¿ krzes³o bêdzie np. 
schowane w piwnicy. 

Naturalnie natychmiast rodzi siê pytanie, jak ma siê ta koncepcja do dzie-
dziny religii. Istotne pojêcia religii bêd¹ myślnym ujêciem w³asności tego, 
co ludzie uwa¿aj¹ za religiê. Jakie s¹ wiêc te w³asności i co decyduje o ich 
doborze? Jak przyznaje autor, sprawa jest problematyczna, gdy¿ to, co dla 
jednego w religii jest wa¿ne, dla kogoś innego mo¿e byæ spraw¹ marginaln¹. 
Skoro tak, skoro nie ma uniwersalnej metody weryfi kacji istotności pojêæ 
religijnych, zastosowane zostaje pojêcie „relatywizacji”. Innymi s³owy, pro-
blem jest uzale¿niony „od stanu kultury”19 . Nie bardzo wiadomo, czy autor 
sugeruje, ¿e kultura cywilizacji wykazuje tendencjê zwy¿kow¹ na przestrzeni 
dziejów, a jego wywody maj¹ byæ tego świadectwem, czy te¿ mo¿e ogranicza siê 
do stwierdzenia, i¿ „kultury s¹ ró¿ne”. Nie da siê ukryæ, ¿e pierwsza mo¿liwośæ 
wcale nie jest oczywista, a chocia¿by sama obserwacja empiryczna, o któr¹ 

 19  Tam¿e, s. 15.
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przecie¿ B. Chwedeñczuk apeluje, ka¿e mocno zweryfi kowaæ taki pogl¹d. 
Druga zaś, nie jest ¿adnym odkryciem, lecz konstatacj¹ tego, co oczywiste. 

W¹tek „relatywizacji” jest ukonkretniony przez takie oto zdanie: „O 
istotności pojêæ decyduj¹ choæby wzglêdy ekonomiczne”20 . Chodzi o to, by 
stwierdziæ, ¿e pojêcie jest istotne wtedy, gdy jest jakoś „wydajne”, gdy siê daje 
prze³o¿yæ na wymierne rezultaty. Im wiêcej dziêki niemu mogê zyskaæ, im 
ekonomiczniej je spo¿ytkowaæ, im wiêcej informacji przez nie zyskujê, tym 
te¿ wydaje siê ono zyskiwaæ na istotności. Uderzaj¹cy tu „teoriopoznawczy 
pragmatyzm” ma równie¿ swe zastosowanie do badañ nad religi¹. Symp-
tomatyczne jest to, ¿e zaraz przywo³uje autor postaæ „agitatora religijnego”, 
który w³aśnie coś chce zyskaæ i do czegoś nak³oniæ. Nieco dziwne wydaje siê 
byæ to, ¿e nie ma tu miejsca dla „wyznawcy”. Co ten mia³by zyskaæ z pojêæ 
religijnych? Czy ekonomiczniejsze bêdzie dlañ odmówienie modlitwy, czy 
danie ja³mu¿ny? Jednak, jeśli zacznie myśleæ wed³ug tych kryteriów, przestanie 
byæ wierz¹cym, a stanie siê tylko „faryzeuszem”.

W¹tek relatywizmu poruszony przez Chwedeñczuka zdaje siê wywracaæ 
ca³¹ jego koncepcjê. Pisze on bowiem „z wnêtrza” kultury, bêd¹c zanurzo-
nym w takim, a nie innym, jej stanie. Dlaczego wiêc wyg³asza on prawdy 
ogólnokulturowe g³osz¹c, ¿e religia jest urojeniem i produktem przyrody? 
Czyni zatem uwagê, ¿e mo¿e próba dokonanej demistyfi kacji sama tej demi-
styfi kacji podlega. Jak zauwa¿a, bêdzie tak w dwóch przypadkach: je¿eli wy-
powiedziany pogl¹d jest fa³szywy albo te¿, je¿eli jest prawdziwy, lecz pogl¹dy 
s¹ trywialne b¹dź nie dotykaj¹ wprost religii jako takiej. Jednak ¿adna z tych 
ewentualności nie zachodzi. Przedstawiona przezeñ myśl jest s³uszna, nie-
trywialna i dotyka samej religii. Czemu? B. Chwedeñczuk autorytatywnie 
og³asza, ¿e na podstawie przyjêtych przes³anek i obranej metody, wnioski s¹ 
z pewności¹ prawdziwe21 .

NA MARGINESIE

Jak wspomniano wy¿ej, krytyka religii przeprowadzana by³a przez fi lo-
zofów niejednokrotnie. Zazwyczaj przybiera³a ona formê manifestu, chc¹c 
byæ źród³em wyzwolenia mas od wp³ywu czynników religijnych na ich ¿ycie. 
Trudno nie zauwa¿yæ, ¿e omawiane tu pogl¹dy B. Chwedeñczuka przybieraj¹ 
tak¹ w³aśnie formê, roszcz¹c sobie pretensje do nieomylności. Mo¿na zatem 
zakoñczyæ analizy, gratuluj¹c demistyfi katorom religii „dobrego samopo-
czucia”, jednak ucierpi na tym sama fi lozofi a, która chce byæ „mi³ośniczk¹ 
m¹drości”. Jak zatem rzetelnie fi lozofowaæ o Bogu i religii, by byæ mi³ośnikiem, 
a nie dyktatorem m¹drości?

 20  Tam¿e.
 21 Por. Tam¿e, s. 188.
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Pytanie to jest chyba jednym z najwa¿niejszych pytañ dotycz¹cych samej fi -
lozofi i. Widaæ wyraźnie, ¿e ma ono charakter meta-fi lozofi czny. Chodzi w nim 
o znalezienie recepty na autentyczne myślenie o świecie. Wydaje siê, i¿ odpo-
wiedzi¹ bêdzie przyjêcie takiej postawy poznawczej, w której to zarówno wiem, 
o czym myślê, oraz te¿ wiem, jak o tym czymś myśleæ. Chodzi o świadomośæ 
przedmiotu i metod, jakimi pos³uguje siê „umi³owanie m¹drości”. Je¿eli nie 
wiem, o czym myślê, to skazujê siebie na niewiedzê. Je¿eli zaś nie wiem jak 
myśleæ, to powinienem przyj¹æ postawê pokornego milczenia. Wydaje siê, ¿e 
L. Wittgenstein traktuje problem fragmentarycznie, bowiem milczenie nie 
powinno byæ tylko efektem niemo¿ności wypowiedzenia s³ów.

Jak ma siê rzecz w przypadku, kiedy zaczyna siê fi lozofowaæ o Bogu i religii? 
Czy na tym terenie rozwa¿añ wiem, o czym mówiê i wiem, jak o tym mówiæ? 

Postawmy tak¹ oto tezê: rzeczywistości Boga i religii mo¿na doświadczyæ 
w trzech zasadniczych wymiarach: potocznym, fi lozofi cznym i ściśle reli-
gijnym. Doświadczenie potoczne dokonuje siê w ramach tego, co charak-
teryzuje cz³owieka ze wzglêdu na jego naturê. Potocznośæ sprowadzaæ siê 
bêdzie do określonych, wynikaj¹cych z natury, postaw tak zewnêtrznych, 
jak i wewnêtrznych. Poprzez swoist¹ praktykê, a wiêc przede wszystkim kult, 
cz³owiek oddaje szacunek czemuś, co jest dla niego wa¿ne, ¿yciowo donios³e. 
Ma³o tego, to coś jawi siê jako tak dalece istotne, ¿e domaga siê postawy 
czci i szacunku. Ju¿ sama postawa cia³a ma wyraziæ to, o czym mowa. Kult 
domaga siê określonego miejsca, formy i czasu. Zachowania wewnêtrzne to 
przekonanie o tym, i¿ nie mo¿e byæ tak, by Boga nie by³o, to przyświadczenia 
proste, bezrefl eksyjne na rzecz istnienia Boga. Pytanie zasadnicze brzmi, czy 
rzeczywiście ma siê tu do czynienia z doświadczeniem Istoty Boskiej, czy 
te¿ mo¿e z jak¹ś form¹ samooszukiwania siebie? Staraliśmy siê wykazaæ, ¿e 
krytyka religii, określaj¹ca j¹ jako „tkwienie w iluzji” jest niemo¿liwa do utrzy-
mania. Razi ona zarówno arbitralności¹, jak niekonsekwencj¹; arbitralności¹, 
dlatego, ¿e przywo³uje nieoczywiste aksjomaty, niekonsekwencj¹, bo sama 
produkuje myślenie o religijnym charakterze. Ktoś, kto realizuje swe natu-
ralne pragnienia religijne ma przekonanie, ¿e kontaktuje siê z Bogiem, a nie 
z samym sob¹. Nie sposób powo³aæ siê w tym momencie na rozumowanie 
o charakterze indukcyjnym w rodzaju: je¿eli niektórzy ludzie uwa¿aj¹, ¿e 
kontaktuj¹ siê z Bogiem, to wszyscy kontaktuj¹ siê z Bogiem. Widaæ wyraźnie, 
¿e tak sformu³owana indukcja jest z gruntu fa³szywa. Jest ona nieuprawniona, 
a przes³anka i wniosek pozostaj¹ na ró¿nych p³aszczyznach jêzyka. Przes³anka 
mówi o przyświadczeniu, wewnêtrznym przekonaniu, wniosek jest konsta-
tacj¹ o charakterze wrêcz empirycznym. Nie ma mo¿liwości, jak siê wydaje, 
by przekonanie prze³o¿yæ na intersubiektywnie sprawdzalny fakt. Wniosek, 
jaki st¹d wyp³ywa jest nastêpuj¹cy: na poziomie potocznego doświadczenia 
Boga nie mo¿na stosowaæ kryteriów naukowości, przynajmniej, jeśli chodzi 
o sferê doznañ wewnêtrznych. Nie znaczy to jednak w ¿aden sposób, ¿e s¹ 
one fa³szywe przez sw¹ nienaukowośæ. Cz³owiek naturalnie religijny wie, do 
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kogo siê zwraca, wie te¿, jak ma to czyniæ. Wie, ¿e pewne postawy wobec Boga, 
w którego wierzy s¹ lub nie s¹ na miejscu. Równie¿ podstawowa formu³a 
etyczna „czyñ dobro, a z³a unikaj” ma tu swoje zastosowanie. Wydaje siê te¿, 
¿e przekonania te s¹ niezale¿ne od poziomu kulturowego.

Jak ma siê rzecz na gruncie fi lozofi cznej refl eksji na temat Boga i religii? 
Z pewności¹ doświadczenie fi lozofi czne Boga siêga korzeniami pierwszych 
pytañ o „arche”. Rzut oka na historiê fi lozofi i pokazuje dobitnie, ¿e rys 
obecności Absolutu jest w niej nieusuwalny, choæ przybiera on ró¿ne formy. 
Filozof, kiedy mówi o Absolucie wie, o czym mówi. Mówi o czymś, co nie jest 
zwi¹zane z jakimkolwiek bytem jednostkowym, nieograniczone przez czas 
i miejsce, funduj¹ce istnienie poszczególnych bytów. Filozof wie o tym nawet 
wtedy, kiedy jego fi lozofowanie jest negacj¹ Absolutu. Czy z fi lozofi cznego 
punktu widzenia fakt ten mo¿e coś sugerowaæ? Otó¿ innego rodzaju prze-
konania, np. o tym, ¿e cz³owiek jest istot¹ dialogiczn¹, ¿e istota rzeczy jest 
niepoznawalna, ¿e poznanie jest uzale¿nione od poznawanego przedmiotu, 
¿e cz³owiek poszukuje w ¿yciu sensu, ju¿ wcale nie s¹ tak oczywiste i nieraz 
te¿ stanowi³y przedmiot fi lozofi cznych sporów. I nawet, próbuj¹c określiæ 
cz³owieka, poszukuj¹c jego fi lozofi cznych opisów, nie ma wśród „mi³ośników 
m¹drości” ca³kowitej zgodności; jest on istot¹ duchowo-cielesn¹, czy tylko 
cielesn¹, spe³nia siê tworz¹c idee, czy poszukuj¹c przyjemności, jest jednostk¹ 
pierwotnie, czy mo¿e wtórnie, poprzez doświadczenie wspólnoty? Tymcza-
sem zgodnośæ, co do rozumienia Absolutu jest uderzaj¹ca, niezale¿nie od 
tego czy siê afi rmuje Jego istnienie: od Talesa, przez Arystotelesa, do Toma-
sza i Leibniza; od Woltera, przez Nietzschego, do Sartre‘a. A mo¿e jest to 
znak tego, i¿ natura ludzka niesie w sobie rys Boga, jakieś Jego rozumienie 
w najbardziej pierwotnym i podstawowym sensie? Byæ mo¿e jest te¿ i tak, ¿e 
otaczaj¹ca rzeczywistośæ jest „śladem” Boga, efektem Jego dzia³ania. Przy 
ca³ej nienaukowości i niedowiedliwości tego¿ twierdzenia, daje ono wiele do 
myślenia. Z pewności¹ nie nale¿y ignorowaæ krytyki takiego rozumowania 
przeprowadzonej przez I. Kanta, jednak nie sposób oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e 
z t¹ krytyk¹ problem nie znikn¹³. Sk¹d owo uparte d¹¿enie do czegoś, co ma 
charakter jednocz¹cy, co funduje sens?.

Czy w zwi¹zku z tym fi lozofowie wiedz¹ te¿, jak mówiæ o Bogu? Na grun-
cie fi lozofi i, gdy mowa jest o metodzie, ma siê na myśli określone czynności 
poznawcze takie, które s¹ w stanie zagwarantowaæ prawdziwośæ poznania. 
Dobór określonej metody uzale¿niony jest od tego, jak¹ koncepcjê fi lozofi i 
siê preferuje oraz dziedziny, któr¹ siê bada. Te dwie wypadkowe powinny iśæ 
ze sob¹ w parze, znaczy to, ¿e nie ka¿da metoda nadaje siê do fi lozofowania 
w konkretnym przypadku. I nawet, jeśli chce siê, co rzeczywiście siê czyni, 
tworzyæ fi lozofi ê mi³ości, stosuj¹c zabiegi empiryczne, nie znaczy to jeszcze, 
¿e tworzy siê w ten sposób rzeteln¹ wiedzê. Jak zaś ma siê ten problem w sytu-
acji, kiedy mowa jest o Bogu? Jeśli braæ pod uwagê koncepcjê fi lozofi czn¹, to 
trudno zabraniaæ komukolwiek czynienia refl eksji w tym wzglêdzie. Okazuje 
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siê jednak, ¿e nie sposób pomin¹æ kwestii specyfi ki przedmiotu. Analiza fi lo-
zofi czna ka¿e patrzeæ na przedmiot jako na ten, który warunkuje poznanie. 
Jak ma siê rzecz w przypadku, kiedy do tej refl eksji o Bogu i religii u¿ywa siê 
narzêdzi empirycznych, jak czyni to B. Chwedeñczuk?

Raz jeszcze wracaj¹c do Platona i Arystotelesa, przywo³aæ trzeba w¹tek 
zaciekawienia. To ono wprawia w ruch ca³e myślenie fi lozofi czne. Dziêki 
niemu rozum nabiera pragnienia wiedzy. Cz³owiek chce wiedzieæ, jaki jest 
świat, jakie jego miejsce w tym¿e świecie i kim jest Bóg, ku któremu w natu-
ralny sposób siê zwraca. Wynika st¹d jeden wniosek, a mianowicie ten, ¿e 
pragnienie mo¿e byæ zaspokojone tylko poprzez trwa³¹ wiedzê, która nie 
wynika z przes¹dów, zabobonów i przedwczesnych uogólnieñ. By jednak 
dotrzeæ do takiego stanu wiedzy trzeba weryfi kowaæ dane uzyskane w proce-
sach poznawczych. Weryfi kacja to nie tylko badanie empiryczne, poddawanie 
obróbce laboratoryjnej; to równie¿ myślenie zgodne z kanonami zdrowego 
rozs¹dku, a tak¿e trzymanie siê podstawowych zasad myślenia. 

Rzeczywistośæ badana przez fi lozofa, a w szczególności zagadnienie Boga 
i religii, jawi siê jako nieskoñczenie bogatsza i z³o¿ony od „siatki” pojêæ, 
wynikañ, zmys³owego ogl¹du. Jest w nim miejsce na uczucie, na poruszenia 
serca, na gniew i rozpacz, tak¿e na religiê. Jak zatem mówiæ o Bogu i o religii? 
Nie chodzi o to, by unikaæ precyzji. Religia nie mo¿e sprzeciwiaæ siê kanonom 
zdrowego rozs¹dku, a wnioski, do których dochodzi nie mog¹ byæ bezpod-
stawne. Jest jednak coś, wymóg uczciwości fi lozofi cznej, by zagwarantowaæ 
jej specyfi kê i fundamentaln¹ innośæ od szeregu ludzkich zachowañ. Bez 
tego czegoś ca³a koncepcja wyjaśnieñ zagadnienia Boga i religii nara¿ona 
jest na pokusê ekstrapolacji. Tym czymś jest specyfi czna subtelnośæ fi lozo-
fowania. Ka¿e ona stawiaæ pytania, ale po to, by wydobyæ z nich coś, co siê 
zwie prawd¹. To nakazuje przyj¹æ postawê wyczucia i uszanowania. Ma³o 
tego, subtelnośæ fi lozofi czna domaga siê od tego, kto j¹ uprawia, by sam by³ 
zakorzeniony w prawdzie. Prawda ta jest wypadkow¹ dwóch rzeczy: odwagi 
w stawianiu pytañ, a jednocześnie pokory poznawczej wobec tego, komu 
lub czemu stawiane jest pytanie. Odnosi siê to szczególnie do kwestii Boga. 
Jest tu miejsce zarówno dla ściśle racjonalnego myślenia, jak i dla milczenia 
wobec tajemnicy, dla analiz empirycznych, jak i dla teorii aktu religijnego. 

Pozostaje wspomnieæ o trzecim sposobie doświadczenia Boga, którym jest 
doświadczenie na wskroś religijne. Pośród wielu określeñ religii jedno zdaje 
siê byæ najbardziej trafnym, nawet, jeśli jest ono mgliste i niejasne dla empirysty. 
Jest ona spotkaniem, wiêzi¹, oddaniem. Z jednej strony jest ten, który wiêź 
inicjuje, z drugiej ten, kto j¹ przyjmuje; ten, kto „wychodzi na jaw” i ten, 
kto potrafi  dostrzec „nadchodz¹cego”. To dlatego w³aśnie religia nie jest 
wspominaniem wydarzeñ z przesz³ości, lecz czymś co dzieje siê ka¿dorazowo 
w aktach religijnych. Filozofi a, racjonalny namys³ nad problemem religii, i tê 
religijn¹ perspektywê musi uznaæ. Jej racjonalnośæ nie ogranicza siê wy³¹cznie 
do intersubiektywnie sprawdzalnych faktów, do tego, co mog¹ zaobserwowaæ 
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w tym wzglêdzie zmys³y. Jest ona fi lozofowaniem w obszarze tajemnicy, a ta 
jest miejscem zetkniêcia tego, co dla rozumu dostêpne i co przed nim zakryte. 
Tajemnica nie jest wyzuta z elementu racjonalności, bowiem trzeba by wo-
bec niej pogr¹¿yæ siê w milczeniu. Rozum podprowadza, inicjuje i zachêca. 
To, co zakryte nie niweluje pracy rozumu; ono, pokazuj¹c sw¹ „wy¿szośæ”, 
uświadamia, ¿e prawda mimo wszystko jest wci¹¿ „przed nami”. 

Zasadniczy spór z prezentowanym tu myśleniem fi lozofi cznym repre-
zentowanym przez B. Chwedeñczuka, rozgrywa siê na p³aszczyźnie meta-
fi lozofi cznej. Preferowany przezeñ sposób myślenia ma charakter czysto 
przedmiotowy; jest świat, jako pewna struktura, i jest cz³owiek, jako ten, 
który chce j¹ poznawczo „prześwietliæ”. Czy jednak perspektywa przed-
miotowa rezerwuje dla siebie przywilej sensowności? Jeśli zgodziæ siê na to, 
¿e nasze wspó³czesne myślenie o cz³owieku, świecie i Bogu przesz³o przez 
doświadczenie nie tylko Arystotelesa, św. Tomasza i L. Wittgensteina, ale rów-
nie¿ G. W. Hegla, M. Heideggera i E. Levinasa, to mo¿na przyj¹æ, ¿e z punktu 
widzenia meta-fi lozofi i, poznanie rozgrywa siê równie¿ poza sfer¹ przedmio-
tow¹, opisywan¹ przez doświadczenie zmys³ów. Jak opisaæ takie poznanie? 
Byæ mo¿e punktem wyjścia jest w³aśnie nie tyle zmys³owe doświadczenie 
przedmiotu, a, nawi¹zuj¹c do badañ M. Schelera, „napotkanie tego, co bo-
skie”? Jeśli rzeczywiście tak jest, ¿e owo „uparte” stawianie pytañ o Boga 
znamionuje obecnośæ jakiegoś śladu, pozostawionego przezeñ w naturze 
ludzkiej, to znaczy, ¿e jest on w niej jakoś obecny. Problem w tym, by ow¹ 
„obecnośæ” opisaæ, tworz¹c byæ mo¿e zupe³nie now¹ perspektywê fi lozo-
fi czn¹. Jej zasadniczym rysem bêdzie doświadczenie tej w³aśnie obecności; 
w³aśnie najpierw jej doświadczenie, a nie charakteryzowanie.. Obecnośæ ta 
z jednej strony daje siê uchwyciæ, lecz w uchwyceniu wci¹¿ siê wymyka. Filo-
zofi a religii bêdzie tu zorientowana na cz³owieka, jako na tego, który têskni za 
Bogiem, którego nie mo¿e nie byæ i ma nadziejê, ¿e „spe³nienie” jest mo¿liwe; 
bêdzie te¿ zorientowana na Boga, gdy¿ to On jako pierwszy „wychodzi na 
jaw” z mroków w³asnego bytu.

Mo¿e w³aśnie dlatego nie nale¿y przechodziæ obojêtnie wobec prób de-
mistyfi kacji religii. Chodzi o to, by nie traciæ z pola widzenia prawdy, i¿ s¹ 
rzeczy, „o których nie śni³o siê fi lozofom”, nawet B. Chwedeñczukowi.

o. dr M. Pawliszyn – wyk³adowca fi lozofi i na Uniwersytecie 
Warmiñsko-Mazurskim oraz w seminarium Redemptorystów
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ŚWIÊTY EFREM – SYRYJSKI POETA
TAJEMNIC PANA

O. MAREK RACZKIEWICZ CSSR
MADRYT

Efrem Syryjczyk, wspó³czesny Ojcom Kapadockim, jest bez w¹tpienia 
najwa¿niejszym z Ojców Syryjskich i jednym z najwiêkszych po-
etów chrześcijañskich. Wraz z Afraatesem zajmuje poczesne miejsce 
w chrześcijañskiej tradycji Wschodu i nale¿y do duchowego dziedzictwa 
wszystkich Kościo³ów jêzyka syryjskiego. Wp³yw ten Efrem zawdziêcza przede 
wszystkim swojemu dzie³u poetyckiemu. Szybko zosta³ nazwany „Harf¹ 
Ducha Świêtego” i „Drogocenn¹ Per³¹”. Hieronim tak pisa³ o nim w De viris 
illustribus:

„Efrem, diakon Kościo³a w Edessie, napisa³ bardzo wiele w jêzyku 
syryjskim i cieszy³ siê tak¹ s³aw¹, ¿e w niektórych Kościo³ach po 
publicznym czytaniu Pisma św. czytane s¹ jego pisma. Czyta³em 
prze³o¿one z jêzyka syryjskiego na grecki jego dzie³o o Duchu Świêtym 
i mimo przek³adu uderzy³a mnie bystrośæ i wznios³ośæ jego umys³u. 
Umar³ w czasach, kiedy panowa³ Walens”1 .

Syryjskie ¿yciorysy Efrema, napisane dośæ późno po jego śmierci (VII 
wiek), choæ zawieraj¹ wiele interesuj¹cych szczegó³ów, posiadaj¹ ma³¹ wartośæ 
biografi czn¹. Zgodnie z duchem tamtych czasów Efrema przedstawiano jako 
mnicha oddanego ascezie i kontemplacji. Ten obraz Efrema nie odpowiada 
jednak rzeczywistości2 .

 1  GEROLAMO, Gli uomini illustri 115, Nardini Editore, Firenze 1988, 216.
 2  ¯ywoty syryjskie św. Efrema s¹ stosunkowo późne i w wiêkszości posiadaj¹ charakter czysto hagiogra-

fi czny. Efrem przedstawiany jest jako wzór ¿ycia monastycznego (wed³ug kanonów monastycyzmu 
syryjskiego). Mowa jest m. in. o jego podró¿ach do mnichów egipskich i o spotkaniu z Bazylim Wiel-
kim. Por. J.S. ASSEMANUS, Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana, I, Roma 1710 (Hildesheim 1975), 
25-55; TH.J. LAMY, Sancti Ephrem Syri Hymni et Sermones, vol. II, Malines 1890, col. 3-89; P. BEDJAN, Acta 
martyrum et sanctorum syriace, vol. III, Leipzig 1982, 621-665; B. OUTTIER, S.Ephrem d’après ses biographie et 
ses oeuvres, Parole de l’Orient 4 (1973) 11-33. W ilustrowanym zbiorze homilii syryjskich pochodz¹cym 
z XI wieku Efrem i Jakub z Sarug przedstawieni s¹ jako mnisi. Jest to jedno z nielicznych wczesnych 
wyobra¿eñ Efrema. Por. J. LEROY, Les manuscrits syriaques à peintures, II, Paris 1964, il. 61.
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Efrem urodzi³ siê w rodzinie chrześcijañskiej w Nisibis na pocz¹tku IV 
wieku (oko³o 306 roku). Miejscowi biskupi, Jerzy (303-338), uczestnik sobo-
ru w Nicei (325), i Wologeses (346-349), dośæ mocno wp³ynêli na formacjê 
duchow¹ Efrema. Wraz z biskupem Jerzym Efrem za³o¿y³ szko³ê teologiczn¹ 
w Nisibis. Kiedy w 363 roku Nisibis znalaz³a siê w rêkach Persów, Efrem 
przenosi siê do Edessy, „B³ogos³awionego Miasta” wed³ug tradycji syryjskiej 
(obecnie Urfa, miasteczko na po³udniowym wschodzie w Turcji)3 . Tutaj zo-
staje doradc¹ biskupa Narsesa i prawdopodobnie bierze udzia³ w za³o¿eniu 
tzw. „Szko³y Persów”, o orientacji proantiocheñskiej. Ca³e swoje ¿ycie Efrem 
poświêci³ przepowiadaniu, nauczaniu i umacnianiu wiary miejscowych wier-
nych. Pos³u¿y³ siê do tego g³ównie jêzykiem poezji.

Efrem pisa³ tak proz¹ jak i wierszem. Z dzie³ pisanych w prozie warto 
zwróciæ uwagê na komentarze do ksi¹g Pisma świêtego, zw³aszcza komen-
tarz do ksiêgi Rodzaju, przepiêkn¹ Mowê o Panu Naszym oraz Komentarz do 
Diatessaronu Tacjana. 

Diakon z Edessy przeszed³ jednak do historii jako poeta. Twórczośæ po-
etycka Efrema dzieli siê na mimre (homilie metryczne) i madrashe (hymny lub 
pieśni o charakterze dydaktycznym). Wśród mimre na uwagê zas³uguj¹ przed 
wszystkim Mimre o wierze oraz Mimre o zniszczeniu Nikomedii w trzêsieniu ziemi 
w 358 roku. Te ostatnie s¹ źród³em wielu cennych szczegó³ów historycznych.

Madrashe lub hymny (zachowa³o siê ich ponad 400) przeznaczone by³y do 
śpiewu. Wiele z nich posiada wskazówki odnośnie melodii, na jak¹ mia³y 
byæ wykonane. Madrashe maj¹ charakter dydaktyczny. Efrem zbli¿a siê do 
tajemnicy Boga w czci i uwielbieniu. W trosce o wiarê chrześcijan odpowia-
da na problemy, jakie pojawia³y siê w Kościele za jego czasów: polemika ze 
wspólnotami ¿ydowskimi, manicheizm, gnostycyzm i arianizm. W hymnach 
odkrywamy transcendecjê tajemnicy Boga, który objawia siê w Chrystusie 
oraz znaczenie komunii eklezjalnej jako kryterium wiary.

Lektura dzie³ Efrema ukazuje, ¿e dziedziczy on trzy wielkie tradycje kul-
turalne: mezopotamsk¹, ¿ydowsk¹ i greck¹, które nale¿y mieæ na uwadze 
przy analizie jego utworów.

Dziedzictwo staro¿ytnej Mezopotamii widoczne jest przede wszystkim na 
dwóch p³aszczyznach. Po pierwsze, Efrem u¿ywa w swoich hymnach formy 
literackiej zwanej „dialogiem wy¿szości”, która polega na formalnej debacie 
pomiêdzy dwoma uczestnikami, z których ka¿dy próbuje udowodniæ w³asn¹ 
„wy¿szośæ” nad drugim. Taka forma dialogów zna³a ju¿ by³a w Mezopotamii 

 3  Edessa, le¿¹ca na szlaku handlowym, by³a miastem, gdzie spotyka³y siê ró¿ne kultury i pr¹dy intelek-
tualne. Chrześcijañstwo pojawi³o siê tutaj prawdopodobnie ju¿ przy koñcu I wieku. Efrem spotka³ 
siê w mieście ze znacz¹c¹ obecności¹ manichejczyków i gnostyków. Swoje nauki szerzyli bardezanie 
i arianie. Por. R. MURRAY, Symbols od Church and Kingdom. A Study in Early Syriac Tradition, Cambridge 
1975; J.-M. FIEY, Jalons pour une histoire de l’église en Iraq, Louvain 1970; E. PERETTO, Il problema degli inizi 
del cristianesimo in Siria, Augustinianum 19 (1979) 197-214; J.B. SEGAL, Edessa, the Blessed City, Oxford 
1971; R. DUVAL, Histoire d’Edesse, politique, religieuse et littéraire, Amsterdam 1975; J. TEIXIDOR, Bardesane 
d’Edesse, la première philosophie syriaque, Paris 1992.
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i zosta³a przyjêta przez literaturê syryjsk¹. Sam Efrem czêsto u¿ywa tej formy 
dialogowej w hymnach, np. pomiêdzy Śmierci¹ i Szatanem, Ma³¿eñstwem 
i Dziewictwem. Z drugiej strony, dziedzictwo mezopotamskie widoczne jest 
tak¿e w szeregu tematów i symboli, których u¿ywa Efrem. Jednym z najbar-
dziej klasycznych przyk³adów jest określenie „lekarstwo ¿ycia”, sam hayye 
w jêzyku syryjskim, które odpowiada akadyjskiemu sam balati. Efrem u¿ywa 
tego określenia wobec Chrystusa lub Eucharystii („Twoje Cia³o jest lekar-
stwem ¿ycia”, Hymny o Nisibis 76, 6). Warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e wiele tytu³ów, 
których Efrem u¿ywa wobec Chrystusa, znajduj¹ siê w literaturze religijnej 
staro¿ytnej Mezopotamii.

 Tak¿e wp³yw judaizmu widoczny jest na wielu p³aszczyznach. Przede 
wszystkim Efrem odziedziczy³, podobnie jak inni chrześcijanie, Bibliê he-
brajsk¹ – Stary Testament. Dzie³a Efrema ukazuj¹ g³êbok¹ znajomośæ Starego 
Testamentu. Hymny pe³ne s¹ dyskretnych aluzji do wydarzeñ biblijnych, 
których znajomości oczekiwa³ od s³uchaczy. Efrem zna te¿ inne tradycje 
¿ydowskie, poza biblijne, zawarte w Targumim i Midrashim. Znajomośæ tych 
tradycji nie by³a prawdopodobnie bezpośrednia, ale raczej oralna. Wiele z tych 
tradycji mo¿na znaleźæ jedynie w dzie³ach Efrema oraz w innych autorach 
syryjskich, poniewa¿ nie s¹ obecne w ¿adnym innym autorze chrześcijañskim.

Efrem, chocia¿ nie zna³ greckiego, odziedziczy³ tak¿e wiele elementów 
z kultury greckiej. Jego utwory świadcz¹, ¿e by³ zaznajomiony z atmosfer¹ 
teologiczn¹, jaka panowa³a w chrześcijañstwie jêzyka greckiego4 . Wydaje siê, 
¿e niektóre obrazy i aluzje pochodz¹ z Biblii greckiej. Jest bardzo prawdopo-
dobne, ¿e ma³a grupa chrześcijan greckich przet³umaczy³a w czasach Efrema 
niektóre dzie³a na jêzyk syryjski, np. Historiê kościeln¹ Euzebiusza jak te¿ jego 
Teofaniê, zachowan¹ w ca³ości jedynie w jêzyku syryjskim.

Styl przepowiadania Efrema i innych kaznodziei syryjskich mo¿e wydaæ 
siê wspó³czesnemu czytelnikowi dośæ egzotyczny i mo¿e niekiedy ma³o 
zrozumia³y. Nasze pojêcie poezji tak¿e utrudnia pierwsze spotkanie z po-
ezj¹ semick¹. Do trudności w³aściwych t³umaczeniu z jêzyka tak odleg³ego 
wymieniæ nale¿y, po pierwsze, problemy zwi¹zane z poetyk¹ tekstów: 
muzykalnośæ, gra s³ów (oparta czêsto na systemie czasownikowym jêzyka 
syryjskiego), bogactwo semantyczne i syntaktyczne, obrazy, porównania i alu-
zje zaczerpniête z rzeczywistości, która jest ju¿ dla nas niedostêpna. Druga 
trudnośæ pochodzi z samej mentalności teologa syryjskiego, której obcy jest 
racjonalizm panuj¹cy w naszej teologii. Teolog bêdzie domaga³ siê od tekstów 
pisarzy kościelnych precyzji i odróci siê od od nieścis³ego jêzyka poetów. 
„Tymczasem chrześcijanie wschodni w ten sposób wyra¿ali swoj¹ wiarê, przez 
nieostry kontur, sugestiê, metaforê, dalekie skojarzenia. S¹dzili, ¿e w³aśnie taki 
jêzyk nadaje siê do oddania tajemnicy Niewyra¿alnego i Niewys³owionego. 

 4  Por. Hymny o wierze 1.
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Bo zgodnie z jêzykiem objawienia, nie w wyraźnym obrazie, pos¹gu, nie 
w ustalonym i zdefi niowanym pojêciu fi lozofi cznym ukazuje siê Bóg ¿ywy, 
ale w ob³oku, w wietrze – lekkim, prawie niewyczuwalnym, w obyczaju i g³osie 
sumienia, w prostych nakazach rozs¹dku”5 Murray określi³ teologiê syryjsk¹ 
jako „rozmowê wokó³ ognia”6 . Ogniem jest Bóg, który objawia siê w naturze, 
Piśmie św. i przede wszystkim w Chrystusie. Cz³owiek mo¿e kontemplowaæ 
Go na ró¿ne sposoby. Jêzyk poezji, pe³en obrazów i aluzji biblijnych, ma 
niezwyk³¹ moc przywo³awcz¹. Obrazy krzy¿uj¹ siê, zachodz¹ na siebie, jedne 
przywo³uj¹ inne – bez widocznego na pierwszy rzut oka zwi¹zku logicznego. 
Jeśli nale¿a³oby szukaæ jakiejś logiki wewnêtrznej, jakiejś zasady jednocz¹cej, 
to by³aby ni¹ sakramentalnośæ rzeczywistości. Dla Efrema wszystko jest 
symbolem, fi gur¹, typem, obrazem. Natura, Pismo św., historia, ludzkie 
doświadczenie mówi o Bogu, Stworzycielu i Zbawcy. Wszystko odsy³a nas 
do Chrystusa, centrum historii, i mówi nam o „paradoksie Wcielenia” 7 .

Efrem wyra¿a sakramentalnośæ rzeczywistości poprzez ca³y szereg pojêæ, 
wśród których najwa¿niejszym jest raza (sekret, tajemnica, symbol, miste-
rium). Pojêcie raza ma wielorakie zastosowanie: wskazuje na tajemnice czy 
symbole Chrystusa obecne w świecie natury; s³u¿y do określenia typów czy 
obrazów Chrystusa zawartych w Piśmie św. oraz sakrementów Kościo³a. Jest to 
termin wieloznaczny i sprawiaj¹cy du¿e trudności w poprawnej interpretacji8 .

Hymn, którego t³umaczenie przedstawiamy, jest pierwszym z czterech, ja-
kie Efrem poświêca olejowi, oliwce i tajemnicom Chrystusa9 . Osi¹ wszystkich 
hymnów jest paralelizm, fonetyczny i semantyczny, jaki istnieje pomiêdzy 
s³owami olej (mesha) i Mesjasz, Chrystus, Pomazaniec (msiha). Wychodz¹c 
z naturalnych w³aściwości oleju Efrem przedstawia zbawcze dzie³o Chrystusa. 
Z kolei naturalne w³aściwości oleju nabieraj¹ g³êbszego znaczenia dziêki ukry-
tej obecności i dzia³aniu Chrystusa. Wed³ug Efrema podobieñstwo w imieniu 
wskazuje na podobieñstwo w dzia³aniu. 

Naturalne dzia³anie oleju jest symbolem skutecznego dzia³ania Chry-
stusa. Pismo św. podkreśla ten charakter symboliczny oleju: Noe i ga³¹zka 
oliwna, rozmno¿enie oleju przez Eliasza i Elizeusza. Namaszczenia Starego 
Testamentu s¹ zapowiedzi¹ nowego namaszczenia, którego dokona sam Chry-
stus-Mesjasz. To namaszczenie dokonuje siê podczas chrztu, kiedy Chrystus 
(msiha) obejmuje w namaszczeniu olejem (mesha) kandydata do chrztu. Po 
namaszczeniu olejem w neofi cie rodzi siê obraz Chrystusa (VII, 5)10 .

 5  W. MYSZOR, Poezja teologów, w: Muza chrześcijañska, I, Znak, 1985, 165.
 6  R. MURRAY, dz. cyt., 2.
 7  Por. S. BROCK, St. Ephrem the Syrian, Hymns on Paradise, New York 1990, 39-41.
 8  Por. E. BECK, Symbolum-Mysterium bei Aphraat und Ephräm, Oriens Christianus 42 (1958) 19-40; R. 

MURRAY, The Theory of Symbolism in St. Ephrem’s Theology, Parole de l’Orient 6/7 (1975/6) 1-20.
 9  Cztery Hymny o oleju, oliwce i tajemnicach naszego Pana nale¿¹ do serii De Virginitate i s¹ oznaczone numerami 

IV-VII.
 10  Wiêcej o teologii chrztu w tradycji syryjskiej i w myśli Efrema w E. BECK, Le baptême chez S. Ephrem, 

Orient Syrien 2 (1956) 111-136; G. SABER, La théologie baptismale de Saint Ephrem, Kaslik (Liban) 1974; 
S. BROCK, Holy Spirit in the Syrian Baptismal Tradition, Poona (Indie) 1979, 19-36.
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T³umaczenie hymnu zosta³o dokonane w oparciu o krytyczne wydanie 
dzie³ św. Efrema przygotowane przez Edmunda Becka11 , które zast¹pi³o kla-
syczne wydanie Th. Lamy’ego12 .

O oleju, drzewie oliwnym i tajemnicach naszego Pana

I
Na melodiê „Otworzê moje usta w m¹drości”

1. Otwórz nam, Panie, wrota do Twojego skarbca. 
 Twoje bogactwo oczekuje na potrzebuj¹cych,
 aby ubogaciæ umys³y tych, którzy przemawiaj¹ jak kupcy.
 Twoje pieni¹dze mno¿¹ siê i przynosz¹ owoc: 
 s¹ kupuj¹cymi w rêkach kupców.
 Za Twój talent nabywa siê bogactwa w skarbcu ¿ycia.
 Owocny jest kapita³ Twoich pieniêdzy, poniewa¿ zysk mu towarzyszy.
 Dzieki niemu jedna mina staje siê dziesiêcioma, i jeden talent zyskuje 

piêæ nastêpnych13 . 

Responsorium: 
 Chwa³a Chrystusowi, który o brzasku oświeci³ symbole zakryte!

2. Niech usta, Panie, które s¹ jak kupiec, 
 jako maj¹tek posiadaj¹ Twoj¹ naukê,
 z niej bowiem wyp³ywaj¹ wszystkie nauki. 
 I niech z drzewa oliwnego, skarbca pe³nego symboli,
 jêzyk mój nabêdzie bogactw. S³owo moje niech bêdzie mu sieci¹,
 która wy³owi symbole ukryte w oleju niczym w g³êbi morza.
 Niech je zgromadzi jako pokarm dla ucha, 
 spragnionego rzeczy zakrytych,
 podobnie jak Twoja sieæ nasyci³a usta spragnione rzeczy widzialnych14 .

3. Poddaje siê moje spojrzenie zniewolone piêknem,
 jakie ujrza³o w pó³otwartym skarbcu 

 11  EPHRAEM DES SYRERS, Hymnen de Virginitate, CSCO 223, 13-17. 
 12  TH. LAMY, Sancti Ephrem Syri Hymni et Sermones, 4 vol., Malines 1882-1902.
 13  Por. £k 19, 11-28; MT 25, 14-30. Efrem, ¿yj¹cy w Nisibis i w Edessie, miastach le¿¹cych na szlaku 

handlowym, czêsto czerpie obrazy i porównania z ¿ycia kupieckiego (np. De Virg. III, 2; De Fide XII, 
3). Nauka chrześcijañska jest skarbem, który – choæ jest rozdzielany za darmo – przynosi nieustanne 
zyski.

 14  Aluzja do cudownego po³owu ryb: £k 5, 1-11; J 21, 1-11.
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 drzewa oliwnego, w którym b³yszcz¹ symbole – 
 podobnie jak jego olej, który daje świat³o;
 na którym wisz¹ fi gury – jego owoce. Któ¿ zbierze owoc niewidzialny 

i widzialny z tego drzewa b³ogos³awionego, na którym wisz¹ 
 widzialnie owoce i liście, a niewidzialnie – symbole i fi gury?
 Dziêki owocom widzialnym daje ¿ycie cia³u, dziêki niewidzialnym – 

umys³owowi.

4. Olej jest bowiem obrazem morza: pomoc p³ynie przez niego 
 dla cz³onków, jak do portu, aby dostarczyæ tam lekarstwa.
 Szafowali nimi uczniowie, handlarze wszelkich pomocy,
 które z pomoc¹ Ducha Uzdrowiciela wybrali dla chorych.
 Przez morze oleju p³yn¹ ich s³owa niczym ³odzie wype³nione pomoc¹.
 Przybili i wy³adowali lekarstwa w portach – cia³ach chorych15 .

5. Olej da³ samego siebie chorym, 
 aby dziêki niemu otrzymali wszelk¹ pomoc;
 Podobnie jak Chrystus, który da³ samego siebie, 
 abyśmy przez Niego osi¹gnêli pe³ne zwyciêstwo16 .
 Chrystus jest jeden, Jednorodzony, ale posiada wiele imion,
 które ³¹cz¹ ró¿ne wezwania z rozmaitymi pomocami.
 Tak¿e olej, choæ jest jeden, otrzymuje wiele imion,
 poniewa¿ przyprawia siê go ró¿nymi zio³ami, 
 aby móg³ uzdrowiæ wszelk¹ chorobê.

6. Olej jest bowiem bogaty w mo¿liwości 
 i mo¿e staæ siê wszystkim ze wszystkimi.
 Delikatny – z silnymi korzeniami staje siê ostry,
 Ciep³y – orzeźwia dziêki korzeniom, które przynosz¹ ch³ód i zimno.
 Podobnie jak Chrystus, który jest wszystkim dla wszystkich: dla 

bezbo¿nych17  – twardy, choæ jest mi³osierny; dla wiernych – delikatny.
 Staje siê równy we wszystkim ze wszystkimi: a jednak jest podobny 

tylko do swojego Ojca.

 15  Mowa raczej o namaszczeniu medycznym ni¿ chrzcielnym.
 16  Pocz¹wszy od tej zwrotki Efrem rozwija porównanie pomiêdzy olejem (mesha) i Chrystusem (msiha) 

szukaj¹c paralelizmów miêdzy w³aściwościoma oleju i zbawczym dzie³em Chrystusa. Hymn IV 
koncentruje siê na w³aściwościach leczniczych oleju – obraz Chrystusa Uzdrowiciela.

 17  Kapore, dos³ownie „ci, którzy neguj¹ wiarê”. W jêzyku syryjskim określenie u¿ywane wobec pogan 
i ¯ydów, którzy odrzucaj¹ Dobr¹ Nowinê jak te¿ wobec apostatów.
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7. Imiê oleju jest jak symbol, w którym namalowane18  
 jest Imiê Chrystusa.
 Imiê oleju nosi koronê, poniewa¿ jest cieniem Imienia Chrystusa.
 Pan równie¿ towarzyszy³ uczniom, kiedy zostali pos³ani,
 i kiedy namaszczali i uzdrawiali olejem.
 To Chrystus by³ malowany w tajemnicy 
 i On wyrzuca³ wszelk¹ chorobê.
 Up³yw krwi ujrza³ skrawek Jego p³aszcza i wysech³19 .

8. Imiê oleju jest symbolem i cieniem Imienia Chrystusa.
 Cieñ Jego Imienia pada³ na chorych i zostawali uzdrowieni,
 podobnie jak cieñ Szymona pad³ na chorych i powrócili do zdrowia.
 Jako gwarancjê da³ cieñ swojego Imienia aposto³om,
 których cienie mia³y uzdrawiaæ. Elizeusz rozci¹gn¹³ swoje cia³o
 nad cia³em ch³opca20 , kiedy przywróci³ mu ¿ycie. Szymon 
 – tylko swój cieñ21 .

9. Olej zastêpuje podró¿nym krewnych, poniewa¿ im towarzyszy. 
 W drodze niesie im ulgê w zmêczeniu, w gor¹czce pokrzepia ich g³owy.
 Pan podobnie dawa³ wszêdzie odpoczynek s³abym, 
 którzy mu towarzyszyli.
 Podczas snu olej usuwa zmêczenie z uśpionych cia³
 i ten sam olej usuwa grzech w namaszczeniu chrzcielnym.
 Usuwa zmêczenie z uśpionych cia³, usuwa grzech z cia³,
 które czuwaj¹22 .

10. Olej jest lask¹ dla starości i zbroj¹ dla m³odości.
 Jest wsparciem w s³abości i murem dla zdrowia.
 Jeden jest, ale wieloraki w pomocy: namaszcza o³tarze,
 które dziêki temu staj¹ siê nosicielami ofi ary pokoju. 
 Któ¿ mo¿e mówiæ o nim w³aściwie?

 18  Jeden z ulubionych tematów Efrema. Natura i Pismo św. „maluj¹”, „przedstawiaj¹” Chrystusa. W przy-
padku oleju obraz jest naturalny, poniewa¿ stanowi jeden ze sk³adników tworz¹cych malowid³o. Ju¿ 
w samym brzmieniu oleju (mesha) s³ychaæ jest imiê Chrystusa (msiha).

 19  Por. Mk 5, 25-34. Olej jest znakiem obecności Chrystusa podobnie jak p³aszcz i cieñ.
 20  Por. 2 Krl 4, 34. Efrem u¿ywa czasownika msah (mierzyæ, rozci¹gn¹æ), który wymawia siê tak samo jak 

msah – namaściæ. Tekst brzmia³by wówczas nastêpuj¹co: Elizeusz namaści³ cia³o ch³opca swoim cia³em.
 21  Por. Dz 5, 15. S³owo „olej” jest cieniem imienia Chrystusa.
 22  Prawdopodobnie aluzja do czuwania, które poprzedza³o chrzest lub do samego chrztu, który odbwa³by 

siê w nocy.
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 Dobry – daje wytchnienie niegodziwcom; 
 sprawiedliwy – przynosi ulgê uciśnionemu.
 Otwiera swój skarbiec i wydobywa wszelk¹ pomoc, 
 podobnie jak jego Pan.

11. Olej jest maj¹tkiem, za który grzesznicy otrzymywali przebaczenie 
win.

 Grzesznicy, która namaści³a mu stopy, 
 Chrystus przebaczy³ winy dziêki olejowi.
 Wraz z balsamem Maria wyla³a d³ug na g³owê swojego wierzyciela.
 Jego woñ rozesz³a siê próbuj¹c biesiadników jak w ogniu23 .
 Ujawni³ kradzie¿ tego, który zas³oni³ siê trosk¹ o ubogich24 .
 Sta³ siê pomostem dla pamiêci o Marii, której chwa³a
 przechodziæ bêdzie z pokolenia na pokolenia25 .

12. W jego obfi tości kryje siê radośæ, poniewa¿ olej daje blask obliczom26 .
 Na swoje ramiona k³adzie wszelkie brzemiona: 
 cieszy siê lub smuci ka¿dym z nich.
 S³u¿y radości, przy³¹cza siê do smutku.
 Dziêki niemu b³yszcz¹ radosne oblicza ¿yj¹cych.
 Smutne oblicza zmar³ych nim siê pokrywa i27  – - – - – -
 - - – - tych, którzy p³acz¹ jak Pan nad £azarzem28 .

13. Moc oleju, podobnie jak Chrystusowa, wyrzuca zimno z cia³a.
 Zimno, które doprowadza do ob³êdu i powoduje utratê pamiêci, 
 którego ból jest jak dwa demony.
 Moc oleju, który przynosi ulgê cz³onkom, jest nieugiêta wobec bólu.
 Podobnie jak jego Pan, który przynosi ulgê cia³om i udrêkê demonom.
 Ulitowa³ siê nad cz³owiekiem, ujarzmi³ Legion, 
 wyrzuci³ dzikie demony,
 które dzikim uczyni³y cz³owieka, nad którym ulitowa³a siê £aska29 .

 23  Por. £k 7, 36-50. Tak¿e Mt 26, 6-13; Mk 14, 3-9; J 12, 1-8.
 24  Por. J 12, 6.
 25  Por. Mt 26, 13; Mk 14, 9; J 12, 8.
 26  Por. Ps 104, 15.
 27  Dalszy fragment jest nieczytelny w manuskrypcie.
 28  Por. J 11, 1-44.
 29  Por. Mk 5, 1-20.
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o. dr M. Raczkiewicz – wyk³adowca jêzyków staro¿ytnych i pa-
trologii

14. Rzeka Eden rozdziela³a siê, jak w symbolu, na cztery strony świata30 .
 Strumieñ oleju rozdziela siê, jak w chwalebnym symbolu, 
 ku Kościo³om.
 Tamta nawadnia³a ogród rozkoszy, ten oświeca świêty Kośció³.
 Tamta sprawia³a, ¿e kwit³y drzewam, ten – cia³a.
 Rzeka Eden mia³a cztery imiona, heroldów czterech strumieni31 .
 Olej posiada trzy imiona32 , tr¹by chrzcielne33 .

15. Mój nieudolny jêzyk odwa¿y³ siê, aby ofi arowaæ bogactwo Bo¿ego 
majestatu.

 Nie jest jednak zdolny, aby je daæ; ci natomiast, którzy go otrzymuj¹, 
mog¹ czerpaæ z niego.

 Źród³o sobie samemu nie daje skarbu świe¿ości, 
 jaki w nim siê znajduje.
 Niczym zarz¹dca ofi aruje swoj¹ obfi tośæ spragnionym ustom.
 Jeśli strumieñ mojego s³owa jest przyjemny, to jest dzie³em Prawdy.
 Jeśli jednak jest niesmaczny, chwiejny i s³aby, to dziêki ziemi, przez 

któr¹ źród³o przechodzi.

16. Niech usta moje, które sta³y siê jak kupiec, z³o¿¹ Ci dziêki, Panie,  
 poniewa¿ na Twoim stole wymiany34 

 zostawi³y pieni¹dze i naby³y w zamian symbole oliwki i obrazy oleju.
 Któ¿ widzia³, aby ga³êzie oliwki wyda³y symbole zamiast owoców
 i obrazy zamiast liści? Któ¿ widzia³, aby olej upodobni³ siê do morza,
 ¿e symbole, które w nim siê znajduj¹ bêd¹ jak ryby,
 i ¿e jêzyk zaprosi g³odne uszy na świ¹teczn¹ ucztê?

 30  Por. Rdz 2, 10.
 31  Por. Rdz 2, 11-14.
 32  Imiona Trzech Osób Boskich. Wypowiadano je nad olejem w epiklezie przed namaszczeniem wed³ug 

świadectwa Narsaia.
 33  Tr¹by jako wezwanie do walki duchowej: por. Afraates, Demonstracja VII: PS I, 341-345.
 34  Por. £k 19, 23.
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WSZYSTKO CO JEST DOBRE I PIÊKNE 
NALE¯Y DO NAS

 W 15. ROCZNICÊ ŚMIERCI 
HANSA URSA VON BALTHASARA

O. PIOTR CHY³A CSSR
TUCHÓW

„Wszystko to co jest dobre i piêkne
 nale¿y do nas” 

Justyn (Apol. II, 13)

„Nasza myśl i mi³ośæ powinna przenikaæ 
cia³o rzeczy na podobieñstwo promieni x,

 aby ukazaæ i rozświetliæ w nich Boskie struktury. 
Dlatego te¿ ka¿dy myśliciel musi byæ wierz¹cym”

Hans Urs von Balthasar (Das Weizenkorn)

Czy mo¿na opisaæ ¿ycie cz³owieka na kilkunastu kartkach papieru? 
Z pewności¹ – nie. Tak jak nie mo¿na powtórzyæ ¿ycia, tak samo nie sposób 
przelaæ go na papier. Pozostanie ono zawsze tajemnic¹. Dośæ pomyśleæ, i¿ 
nasze w³asne ¿ycie jest dla nas samych tajemnic¹, która zdumiewa i zaskakuje. 
Mo¿na jednak podejśæ do niego z pokor¹ i szacunkiem, zachwyciæ i zadziwiæ 
siê nim, niejako prześwietliæ je promieniami, które p³yn¹ z wysoka, by ukazaæ 
w nim świat³o tego, „w Którym ¿yjemy, poruszamy siê i jesteśmy” – Chrystusa.

Rankiem 26 czerwca 1988, piêtnaście lat temu, nieoczekiwanie, zmar³ Hans 
Urs von Balthasar, szwajcarski teolog, fi lozof i germanista. Cz³owiek, o którym 
Henri de Lubac napisa³: najbardziej świat³y cz³owiek jego czasów ... posiadaj¹cy ency-
klopedyczn¹ wiedzê odnosz¹c¹ siê do ca³ej zachodniej kultury1 . Ilośæ napisanych przez 
niego ksi¹¿ek i artyku³ów jest wprost niewiarygodna zaś wachlarz podjêtych 
zagadnieñ oraz podniesionych problemów wprost przyt³acza. Zdumiewa jego 

 1  Henri de Lubac, A Witness to Christ in the Church, Communio (wyd. angielskie) 3 (1975) 230 – t³um. w³. 
Wydanie polskie: Miêdzynarodowy Przegl¹d Teologiczny Communio, 8 (1988) nr 6, 8-29.
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wiedza i zami³owanie do literatury, fi lozofi i, ojców kościo³a i teologii, sztuki, 
muzyki i teatru. Ten wybitny cz³owiek nigdy nie podj¹³ siê systematycznych 
akademickich wyk³adów. Kiedy w 1939 roku zaproponowano mu wyk³ady na 
rzymskim Gregorianum, bez cienia w¹tpliwości odrzuci³ je i zaj¹³ siê dusz-
pasterstwem studentów w Bazylei. Wydaje siê, i¿ von Balthasar świadomie 
unika³ zewnêtrznych struktur i zaanga¿owañ, które mog³yby przyt³amsiæ jego 
wolnośæ myślenia i poszukiwania, któr¹ tak bardzo mi³owa³. Po jego śmierci 
odnaleziono ukoñczony manuskrypt jego ostatniego dzie³a, ma³ej ksi¹¿eczki 
uchodz¹cej za duchowy testament zatytu³owanej Wenn ihr nicht werdet wie dieses 
Kind (Dopóki nie staniecie siê jak to dziecko)2 . 

Od jakiegoś czasu na polskim ryku wydawniczym zaczê³y ukazywaæ siê, 
co prawda pomniejsze, dzie³a tego wybitnego teologa z Bazylei3 . Wzrastaj¹ce 
wci¹¿ zainteresowanie jego myśl¹ świadczy, i¿ pozostawi³ po sobie najwy¿szej 
klasy dorobek literacki zaś swoim ¿yciem ukaza³, ¿e ludzki umys³ musi byæ otwarty 
na nieskoñczonośæ4 .

Niniejszy artyku³ ma na celu spojrzenie na postaæ Hansa Ursa von Bal-
thasara; na jego ¿ycie i środowisko, w którym wzrasta³; na wybitnych ludzi, 
których spotyka³; na wybory, których dokonywa³. Spróbujmy prześwietliæ 
¿ycie myśliciela z Bazylei tak, by zobaczyæ w nim owe Bo¿e struktury, którymi 
siê kierowa³ i którym pozosta³ zawsze pos³uszny i wierny.

PODSTAWOWE DANE BIOGRAFICZNE

 Tak wspomina von Balthasara cz³onek jego rodziny Ojciec Peter Henrici: 
Dla wszystkich nas, on by³ za wielki. Podczas rozmowy z grup¹ przyjació³, czy to stoj¹c 
czy, jak to preferowa³, spaceruj¹c, on by³ dos³ownie g³ow¹ i ramionami ponad innymi. Jego 
wiedz¹ i os¹dem tak¿e przewy¿sza³ tych, z którymi rozmawia³. Musia³eś na niego patrzeæ 

 2  Hans Urs von Balthasar, Wenn ihr nicht werdet wie dieses Kind, Ostfi ldern 1989.
 3  Modlitwa i kontemplacja, Kraków 1965, Kim jest chrześcijanin, Paris 1971, Duch chrześcijañski, Paris 1977, 

W pe³ni wiary, Kraków 1990, Świat³o S³owa. Szkice na temat czytañ niedzielnych, Poznañ 1995, Teologia dziejów, 
Kraków 1996, Chrześcijanin i lêk, Kraków 1997, Credo, Kraków 1997, Wiarygodna jest tylko mi³ośæ, Kraków 
1997, Czy Jezus nas zna? Czy my znamy Jezusa?, Kraków 1998, Czy wolno mieæ nadziejê, ¿e wszyscy bêd¹ zba-
wieni?, Tarnów 1998, Catholica. Wierzê w Kośció³ powszechny, Poznañ 1998, Prawda jest symfoniczna, Poznañ 
1998, Medytacja chrześcijañska, Poznañ 1998, Ró¿aniec. Zbawienie świata w modlitwie maryjnej, Warszawa 
1998, Kim jest chrześcijanin?, Kraków 1999, Wieñczysz rok darami swojej dobroci, Kraków 1999, Burzenie ba-
stionów, Kraków 1999, Ty masz s³owa ¿ycia wiecznego, Kraków 2000, O zadaniach fi lozofi i katolickiej w czasach 
wspó³czesnych, Kraków 2003, oraz prace poświêcone teologii von Balthasara: S. Buzik, Dramat odkupienia. 
Kategorie dramatyczne w teologii na przyk³adzie R. Girarda, H. U. von Balthasara i R. Schwagera, Tarnów 1997, I. 
Bokwa, Trynitarno-Chrystologiczna interpretacja eschatologii w ujêciu Hansa Ursa von Balthasara, Radom 1998, 
E. Piotrowski, Teodramat. Dramatyczna soteriologia Hansa Ursa von Balthasara, Kraków 1999, K. T. Wencel, 
Hans Urs von Balthasar. Theologia Chwa³y, Kraków 2001, M. Pyc, Chrystus Piêkno – Dobro – Prawda. Studium 
chrystologii Hansa Ursa von Balthasara w jej trylogicznym uk³adzie, Poznañ 2002.

 4  Por., Hans Urs von Balthasar, A Résume of My Thought, w Hans Urs von Balthasar. His Life and Work, 
San Francisco: Ignatius Press, 1991, 14.
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do góry. Bez zasiadania na piedestale potrafi ³ on widzieæ daleko i szeroko. Jednak nigdy nie 
pozwoli³ na to, byś odczu³ jego wy¿szośæ. Nigdy nie patrzy³ na kogoś z góry. Tylko od czasu 
do czasu wydawa³ siê zapominaæ, i¿ inni nie s¹ obdarowani takimi samymi talentami 
i niewiarygodn¹ zdolności¹ do pracy tak jak on. Jego os¹d pogl¹dów lub ksi¹¿ek móg³ 
czasami brzmieæ szorstko, opryskliwie, nawet uw³aczaj¹co, jednak, gdy to siê zdarza³o, on 
po prostu wyra¿a³ to jak wiele wymaga³ od samego siebie, od jego środowiska w jakim ¿y³, 
a przede wszystkim, od wszystkiego, co wi¹za³o siê z Kościo³em. „Tylko to co najlepsze jest 
wystarczaj¹ce dla Ciebie” powiedzia³ kiedyś do wspó³brata, „w ludziach, w pogl¹dach, 
w wymaganiach stawianych samemu sobie”5 . 

Hans Urs von Balthasar urodzi³ siê 12 sierpnia 1905 roku w Lucernie. 
Ojciec Hansa, Oscar Ludwig Carl von Balthasar (1872-1946) przez wiele lat, 
jako kantonalny architekt, zajmowa³ siê konserwacj¹ budowli tak świeckich 
jak sakralnych. Matka Hansa, Gabrielle Pietzcker (1882-1929) by³a wspó³-
za³o¿ycielk¹ oraz naczelnym sekretarzem Szwajcarskiej Ligi Katolickich 
Kobiet. Poprzez sw¹ matkê Hans by³ spokrewniony z wêgierskim biskupem 
mêczennikiem Aporem von Györ, zastrzelonym przez rosyjskich ¿o³nierzy 
w 1944 za udzielanie schronienia zbiegom. Hans Urs by³ pierwszym dziec-
kiem rodziny von Balthasar. M³odszy brat Hansa, Dieter s³u¿y³ w Gwardii 
szwajcarskiej w randze ofi cera zaś siostra, Renée (1908-1986) przez wiele lat 
by³a prze³o¿on¹ generaln¹ Sióstr Franciszkanek od Świêtej Marie des Anges.

Wiele lat dzieciñstwa Hans spêdzi³ w pensjonacie Felsberg, prowadzonym 
przez jego babkê, gdzie dorasta³ w towarzystwie swej, tylko o kilka lat starszej, 
ciotki. Klimat i styl ¿ycia jak prowadzono w Felsberg by³ na pewno pierw-
szym i wa¿nym etapem w kulturalnym oraz intelektualnym rozwoju ma³ego 
Hansa. By³o to miejsce odwiedzane przez licznych zagranicznych gości gdzie, 
niejako naturalnie, rozmawiano w trzech jêzykach (niemieckim, francuskim 
i angielskim). Pensjonat w Felsberg by³ świadkiem wojennej po¿ogi goszcz¹c 
w swych progach rannych francuskich ¿o³nierzy oraz później w 1918 roku 
gości³ w swych progach cz³onków królewskiej rodziny Habsburgów.

Dzieciñstwo von Balthasara naznaczone by³o tak¿e bardzo wcześnie ujaw-
nionymi zdolnościami muzycznymi. Od wczesnych lat cieszy³ siê doskona³¹ 
pamiêci¹ oraz szerokimi zainteresowaniami. Lekcje fortepianu pobiera³ u na-
uczycielki Klary Schurmann, która wdra¿a³a go w arkana muzyki Mendels-
sohna, Strausa, Mahlera i Schönberga. W swoim dziele Unser Auftrag. Bericht und 
Entwurf 6  napisze: Pocz¹wszy od pierwszych wstrz¹saj¹cych doznañ muzycznych – Msza 
S-dur Schuberta (od oko³o 5 roku) oraz Patetyczna Czajkowskiego (oko³o 8 roku) spêdza³em 

 5  Por. Peter Henrici, A Sketch of von Balthasar’s Life, in Hans Urs von Balthasar. His Life and Work, San 
Francisco: Ignatius Press, 1991, 7. Ta czêśæ artyku³u w znacznej mierze opieraæ siê bêdzie na opraco-
waniu Ojca Henrici, znaj¹cego bardzo dobrze rodzinê i ¿ycie von Balthasara. 

 6  Hans Urs von Balthasar, Unser Auftrag. Bericht und Entwurf, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1984, 30, op.cit 
w A Sketch of von Balthasar’s Life, 9.
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niekoñcz¹ce siê godziny przy fortepianie. W Engelbergu mia³em tak¿e okazjê uczestniczyæ 
w granych przez orkiestrê Mszach i operach. Jednak kiedy wraz z moimi przyjació³mi 
przenios³em siê do Feldkirch by ukoñczyæ ostatnie dwa i pó³ roku szko³y, mieszcz¹cy siê 
tam „muzyczny wydzia³” by³ tak g³ośny, i¿ straciliśmy ochotê do gry. Kilka semestrów na 
uniwersytecie w biednym, prawie wyg³odnia³ym, powojennym Wiedniu zrekompensowa³y 
siê wielości¹ koncertów, oper i Mszy. Mia³em przywilej mieszkania z Rudolfem Allersem 
– lekarzem, fi lozofem, teologiem, t³umaczem św. Anzelma i Tomasza. Wieczorami, bardzo 
czêsto, graliśmy na fortepianie ca³¹ symfoniê Mahlera w transkrypcji na fortepian... Kiedy 
wst¹pi³em do Jezuitów muzyka automatycznie zosta³a zakoñczona7 . 

Pierwsze lata gimnazjum Hans, spêdzi³ w benedyktyñskiej szkole w En-
gelberg (opactwo pośrodku gór niedaleko Lucerny). Potem przeniós³ siê do 
Feldkirch w Austrii. W 1923 roku po zdaniu egzaminów w Zurichu, Hans 
rozpocz¹³ studia niemieckiej literatury, fi lozofi i i indoeuropejskich jêzyków 
we Wiedniu, Berlinie i Zurichu. W dniu 27 października 1928 roku obroni³ 
doktorat na uniwersytecie w Zurychu z not¹ summa cum laude. Jego rozprawa 
doktorska liczy³a 219 stron i nosi³a tytu³: Geschichte des eschatologischen Problems 
in der modernen deutschen Literatur (Historia problemu eschatologicznego we 
wspó³czesnej literaturze niemieckiej)8 .

Tu¿ przed obron¹ doktoratu latem 1927 roku von Balthasar odprawi³ trzy-
dziestodniowe rekolekcje w Wyhlen w pobli¿u Bazylei. Wydarzenie to mo¿e 
byæ z pewności¹ nazwane zwrotnym punktem w ¿yciu 23-letniego Hansa. 
Przed tymi rekolekcjami m³ody von Balthasar nie myśla³ o wst¹pieniu do 
zakonu czy byciu ksiêdzem. Jego ¿ycie wydawa³o siê byæ w³aściwie ukierunko-
wane i u³o¿one. A jednak 31 października 1929 roku wstêpuje do nowicjatu 
Jezuitów w okolicy Feldkirch. To, co wydarzy³o siê podczas letnich rekolekcji 
w Wyhlen mo¿e byæ określone s³owami, i¿ Bóg uderzy³ w Hansa jak grom z ja-
snego nieba. Jeszcze po latach von Balthasar bêdzie wspomina³: Nawet teraz, po 
trzydziestu latach, mogê przenieśæ siê do tych dawnych ś cie¿ek w Schwartzwaldzkim lesie, 
niedaleko Bazylei, i odnaleźæ drzewo pod którym zosta³em uderzony jak przez b³yskawicê 
... A jednak tym co oświeci³o mój umys³ nie by³a ani teologia, ani kap³añstwo. To by³o 
po prostu to: nie masz nic do wybrania, zosta³eś powo³any. Nie bêdziesz s³u¿y³, zosta³eś 
wziêty na s³u¿bê. Nie czyñ ¿adnych planów, jesteś tylko ma³ym kamykiem w od dawna 
gotowej mozaice. To, co mia³em czyniæ by³o: pozostawiæ wszystko i pójśæ za, bez czynienia 
planów, bez ¿yczeñ i intuicji. Wszystko to co mia³em czyniæ to czekaæ i patrzeæ na co 
móg³bym siê przydaæ 9 . 

Swoje powo³anie von Balthasar porównywa³ to przypadku celnika Lewiego 
i Szaw³a prześladowcy chrześcijan, których Chrystus powo³a³ w ca³kowicie 

 7  Ibid., op.cit w A Sketch of von Balthasar’s Life, 9 (tlum. w³). Czêśæ t³umaczenia tej wypowiedzi mo¿na 
znaleźæ w Korneliusz T. Wencel, Hans Urs von Balthasar: Teologia Chwa³y, Kraków: M, 2001, 23.

 8  E. Guerriero, Hans Urs von Balthasar. Eine Monographie, Freiburg 1993, 30, op.cit w Teologia Chwa³y, 25.
 9  Por., Pouquoi je me suis fait prêtre. Témoignages recueillis par Jorge et Ramón Sans Vila, wyd. Centre 

Diocésain de Documentation, Tournai, 1961, 21, op.cit w A Sketch of von Balthasar’s Life, 11.
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niespodziewany sposób. Na tym etapie chodzi³o o poddanie siê. Jeśli bym zna³ wtedy 
Instytuty Świeckie, móg³bym znaleźæ rozwi¹zanie na drêcz¹cy mnie problem przez świeck¹ 
profesjê. Przez problem rozumiem tutaj kwestiê jak oddaæ siê ca³ym do Bo¿ej dyspozycji10 .

Po wst¹pieniu do Jezuitów nadszed³ dla von Balthasara czas regularnej 
formacji: dwa lata nowicjatu; dwa lata (zamiast trzech) fi lozofi i w Pullach 
w pobli¿u Monachium i cztery lata teologii w Fourvière ko³o Lyonu. Te studia 
zakoñczy³y siê podwójnym licencjatem z fi lozofi i i teologii. Von Balthasar ni-
gdy nie zdoby³ doktoratu z tych¿e przedmiotów. Dla m³odego von Balthasara 
studia fi lozofi czne w Pullach bardzo ró¿ni³y siê od tych, do których zd¹¿y³ siê 
przyzwyczaiæ. W jego opinii studia fi lozofi i, jakie odbywa³ by³y jak usychanie 
na pustyni neo-scholastycyzmu11 . Fourvière nie okaza³o siê bardziej stymuluj¹ce od 
Pullach. Na wyk³adach nie s³ysza³o siê nic o nouvelle théologie. Patrz¹c wstecz w 1946 
roku, jeszcze jako Jezuita, pisa³: Ca³y okres moich studiów w Towarzystwie by³ ponur¹ 
walk¹ z mroczności¹ teologii, z tym, co ludzie odczytali z chwa³y objawienia. Nie mog³em 
znieśæ takiego przedstawienia S³owa Bo¿ego. Móg³bym uderzyæ biczem z furi¹ Samsona. 
Czu³em siê jakbym rozdziera³, z si³a Samsona, ca³¹ świ¹tyniê, grzebi¹c mnie samego 
pod jej gruzami. Dzia³o siê tak gdy¿, pomimo poczucia powo³ania, chcia³em realizowaæ 
moje w³asne plany i ¿y³em w stanie bezgranicznego oburzenia. Prawie nikomu o tym nie 
mówi³em. Przywara zrozumia³; nie musia³em nic mówiæ. W przeciwnym razie nikt by 
mnie nie zrozumia³. Napisa³em „Apokalipse” z wielk¹ determinacj¹ i stanowczości¹, za 
jak¹kolwiek cenê, by odbudowaæ świat od jego fundamentów. To w Bazylei, a szczególnie 
pe³en dobroci komentarz do Św. Jana, ukierunkowa³em moj¹ agresywn¹ wolê ku praw-
dziwej „indiferentia”12 .

W dniu 26 lipca 1936 roku wraz z dwudziestu jeden wspó³braæmi przyj¹³ 
świêcenia kap³añskie z r¹k kardyna³a Faulhabera. Pierwsz¹ Mszê Świêt¹ spra-
wowa³ w skromnym rodzinnym gronie w prywatnej kaplicy w Lucernie. Na 
swoim obrazku prymicyjnym wypisa³ motto: Benedixit, fregit, deditque. Podczas 
homilii ze szczególnie podkreśli³ s³owa ³ama³. 

Po świêceniach zosta³ wys³any do pracy przy czasopiśmie Stimmen der Zeit, 
ale by³ to przede wszystkim czas na dokoñczenie pisania ksi¹¿ek, nad którymi 
pracowa³. I tak w 1936 ukazuje siê t³umaczenie „Komentarza do Psalmów” 
św. Augustyna13  a po roku ukazuje siê pierwszy tom Apokalipse14 . Jest to te¿ 
czas, kiedy poznaje bli¿ej braci Rahnerów, Hugo i Karla. 

 10  Ibid., 9, op.cit, ibid, 12.
 11  Hans Urs von Balthasar, Rechenschaft 1965, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1965, 34, op. cit w A Sketch of 

von Balthasar’s Life, 12.
 12  Adrienne von Speyr, Erde und himmel. Ein Tagebuch. Zweiter Teil II: Die Zeit der grossen Diktate, wraz ze 

wstepem napisanym przez von Balthasara, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1975, 195n, op.cit in A Sketch 
of von Balthasar’s Life, 13 (z j. ang., tlum. w³).

 13  Aurelius Augustinus, Über die Psalmen. Wybór, wprowadzenie i przek³ad Hans Urs von Balthasar, Lipsiae 
1936.

 14  Hans Urs von Balthasar, Apokalipse der deutschen Seele. Studien zu einer Lehre von letzten Haltungen v.I: Der 
deutsche Idealismus, Salzburg, 1937.
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Kiedy Europa pogr¹¿a³a siê w wojennej tragedii Ojciec von Balthasar otrzy-
ma³ propozycjê wyk³adów na rzymskim Gregorianum. Mia³ tam za³o¿yæ 
Instytut Ekumeniczny. Propozycja ta zostaje odrzucona a von Balthasar 
wybiera pracê ze studentami w Bazylei.

Nale¿y tutaj zaznaczyæ, i¿ sytuacja, w jakiej znaleźli siê jezuici w tamtym 
czasie by³a bardzo trudna. Ich obecnośæ na terenie Szwajcarii mog³a byæ 
określona jako tolerowani. Nie mogli podejmowaæ ¿adnej aktywności kościelnej 
i edukacyjnej. Ich obecnośæ mog³a zaznaczyæ siê jedynie poprzez obecnośæ 
w ¿yciu publicznym szczególnych osobowości. Do takich zapewne nale¿a³ 
von Balthasar. Wraz z przybyciem do Bazylei anga¿uje siê we wzmo¿on¹ 
dzia³alnośæ literack¹. T³umaczy na rzecz publikacji Series Europa bêd¹cej 
czêści¹ Klosterberg collection. By³a to próba ocalenia, w obliczu wojny, eu-
ropejskiej myśli. Z pośród piêædziesiêciu tomów von Balthasar t³umaczy 
dziesiêæ: Goethe, Novalis, Nietzsche (trzy tomy), Brentano i Borchardt. Pra-
cuje jednocześnie nad t³umaczeniem dzie³ Claudela, Peguy’ego, Bernanosa 
i Mauriaca. W 1941 roku von Balthasar opublikowa³ Kosmische Liturgie15 .

Jego praca ze studentami by³a tak¿e bardzo absorbuj¹ca. Von Balthasar 
nie tylko sam anga¿owa³ siê w przygotowanie wyk³adów dla studentów, ale 
zaprasza³ na nie wielu gości, z których nale¿y wymieniæ chocia¿by: Hugo 
Rahner, Max Müller, Otto Karrer, Alois Dempf, Gustav Siewerth, Alfons 
Deissler, Gottlieb Söhngen, Oscar Bauhofer, Josef Bernhart, Martin Buber, 
Karl Rahner, Adolf Portmann, Yves Congar, Walter Dirks, Eugen Biser, Hen-
ri de Lubac – osoby, które zalicza³y siê do grona przyjació³ lub znajomych 
von Balthasara. Jest on równie¿ czêsto zapraszanym do innych studenckich 
ośrodków takich jak Zurich, Bern czy Freiburg. Ponadto podkreśliæ nale¿y 
jego zaanga¿owanie w grupy studenckie: Akademischen Gesellschaft Renaissance 
i Studentische Schulungsgemeinschaft (za³o¿ona przez von Balthasara w 1941). 

W tym czasie von Balthasar pozna³ i zaprzyjaźni³ siê z Robertem Rastem 
(1929-1946) m³odym studentem fi lozofi i pochodz¹cym z Lucerny – osob¹ 
określan¹ jako najbli¿sz¹ von Balthasarowi. To on by³ inspiratorem za³o¿enia 
Schulungsgemeinschaft. Tak jak von Balthasar uwielbia³ literaturê, a sam opubli-
kowa³ kilka artyku³ów oraz ksi¹¿kê Von Sinn der Kultur. Po ośmiu semestrach 
studiów zdobywa doktorat i wstêpuje do Jezuitów. Jednak¿e jego w¹t³e zdrowie 
siê pogarsza i umiera 16 maja 1946 roku. Von Balthasar bardzo prze¿y³ utratê 
swego m³odego przyjaciela. Zreszt¹ rok 1946 oka¿e siê dla niego obfi ty w stratê.

To, co nastêpuje po roku 1945 mo¿e byæ określone jako kryzys w ¿yciu von 
Balthasara. Wspominaliśmy ju¿ o śmierci jego przyjaciela Roberta Rasta. 
Do tego ¿yciowy los dorzuca chorobê i śmieræ Ojca oraz chorobê nerwow¹ 
wspó³brata i przyjaciela E. Przywary16 .

 15  Kosmische Liturgie. Höhe und Krise des griechischen Weltbildes bei Maximus Confessor, Freiburg 1941.
 16  W tym czasie publikuje Das Herz der Welt, Zürich 1945.
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W sierpniu 1946 roku sk³ada śluby wieczyste. Od tego momentu zaczyna 
rysowaæ siê koniecznośæ kolejnego bolesnego wyboru w ¿yciu von Balthasara. 
Jego znajomośæ i z Adrienne von Speyr oraz ich wspólne dzie³o: Johannes-geme-
inschaft, zaczyna wzbudzaæ kontrowersje. Stawa³o siê coraz to bardziej jasne, i¿ 
Towarzystwo Jezusowe nie bêdzie mog³o wzi¹æ na siebie odpowiedzialności 
za rodz¹ce siê dzie³o. W kwietniu 1947 roku von Balthasar rozmawia w tej 
sprawie ze swym prze³o¿onym generalnym J. Janssensem, jednak rozmowa nie 
przynosi oczekiwanych rezultatów. W tym te¿ czasie podnosi siê krytyka pism 
von Balthasara17 . We wrześniu tego samego roku von Balthasar udaje siê do 
Niemiec, aby pomóc E. Przywarze w jego powrocie do Bazylei, gdzie powoli 
ten drogi przyjaciel von Balthasara dojdzie do zdrowia. Ju¿ 26 listopada 1947 
roku mia³a miejsce druga rozmowa z Ojcem Janssensem. Genera³ wysy³a von 
Balthasara do Lyonu gdzie nastêpuje dyskusja z O. Rondet. Niestey O. Rondet 
nie okazuje siê wielkim entuzjastom Wspólnoty Św. Jana i dystansuje siê od 
wizji i misji von Speyr. Równie¿ biskup Bazylei Franziskus von Streng wyra¿a 
swe w¹tpliwości odnośnie Wspólnoty Św. Jana. W takiej sytuacji Genera³ 
Jezuitów wysy³a von Balthasara, by odprawi³ rekolekcje i podj¹³ ostateczn¹ 
decyzjê. I tak w czerwcu 1948 roku w Barollières w pobli¿u Lyonu von Balthasar 
podejmuje decyzjê o opuszczeniu Towarzystwa Jezusowego. Nastêpuj¹cy po 
tym czas osiemnastu miesiêcy by³ dla von Balthasara czasem poszukiwania 
biskupa, który przyj¹³by go do diecezji zaś wspó³bracia próbowali odwieśæ 
go od powziêtej decyzji. Po kolejnej wymianie listów z Genera³em Jezuitów, 
von Balthasar opuści³ Towarzystwo Jezusowe 11 lutego 1950 roku. By³ to dla 
von Balthasara bardzo trudny krok, decyzja, która bêdzie raniæ przez ca³e 
jego ¿ycie, jednak powziêta w pos³uszeñstwie Bo¿ej woli. Świadcz¹ o tym 
fragmenty listu wys³anego do wspó³braci: Zdoby³em siê na ten krok, ciê¿ki dla 
obu stron, po d³ugim badaniu pewności, jak¹ osi¹gn¹³em poprzez modlitwê, i¿ zosta³em 
wezwany przez Boga dla pewnego ściśle określonego zadania w Kościele. Towarzystwo nie 
mog³o pozwoliæ mi na to, abym ca³kowicie zaanga¿owa³ siê w wype³nienie tych zadañ 
... Tak wiêc, dla mnie ten uczyniony krok oznacza zastosowanie siê do Chrześcijañskiego 
pos³uszeñstwa Bogu, który w ka¿dym czasie ma racjê, by powo³aæ cz³owieka z jego fi zycznego 
domu lub ma³¿eñstwa, ale tak¿e z jego wybranego duchowego domu w zakonie, aby pos³u¿yæ 
siê nim dla Jego celów w Kościele. Jakiekolwiek wyp³ywaj¹ce z tego faktu korzyści lub troski 

 17  Dominikanin M. Labourdette na ³amach Revue Thomiste poddaje krytyce lioñskie czasopisma: Theologie 
oraz Source Chretienne zarzucaj¹c von Balthasarowi niebezpieczn¹ próbê stosowania kategorii estetycz-
nych w teologii, por., M. Labourdette, La theologie et ses sources w Revue Thomiste 46 (1946), 353-371 op.cit. 
K. T. Wencel, Teologia Chwa³y, 32, zaś inny dominikanin Garrigou-Lagrange na ³amach Angelicum widzi 
w „nowej teologii” pewn¹ drogê w kierunku modernizmu por., R. Garrigou-Lagrange, La nouvelle 
theologie ou va-t-elle? W Angelicum 23 (1946), 126-145, op.cit w K.T. Wencel, Teologia Chwa³y, 33.

 18  Por., A Sketch of von Balthasar’s Life, 21, (t³um. w³ Do koñca swego ¿ycia von Balthasar bêdzie zwraca³ 
siê o ponowne przyjêcie do Jezuitów. Jego prośba nie mog³a byś nigdy pozytywnie rozpatrzona ze 
wzglêdu na fakt, i¿ wi¹za³a siê ona zawsze z wziêciem odpowiedzialności za Wspólnotê Świêtego Jana. 
Przy okazji wybrania von Balthasara na kardyna³a, Genera³ Jezuitów chcia³ ofi arowaæ mu kośció³ św. 
Ignacego jako jego kośció³ tytularny. Jednak i po przedsiêwziêcie upad³o z powodu kanonicznym 
problemów (por., ibid., 22).
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odnosz¹ce siê do świeckiego wymiaru nie podlega³y dyskusji i nie by³y brane pod uwagê18 . 
Dopiero po śmierci Adrienne dowiedzieliśmy siê z ksi¹¿eczki jej poświêconej: 
Dla mnie Towarzystwo by³o najukochañsz¹, najbardziej zrozumia³¹ ojczyzn¹; myśl, ¿e 
w ¿yciu trzeba bêdzie po raz drugi „opuściæ wszystko”, by pójśæ za Panem, nie przysz³a mi 
nigdy do g³owy i spad³a na mnie jak piorun19 .

Po odejściu z towarzystwa von Balthasar znalaz³ siê mo¿na powiedzieæ 
na ulicy20 . Musia³ znaleźæ miejsce gdzie móg³by ¿yæ, gdy¿ jego obecnośæ 
w Bazylei nie by³a mile widziana. Biskup diecezji Chur pozwoli³ mu na 
sprawowanie Mszy Świêtej a potem na s³uchanie spowiedzi – w ten sposób 
móg³ na nowo podj¹æ siê prowadzenia rekolekcji. W ten sposób móg³ znaleźæ 
środki do ¿ycia (dopiero 2 lutego 1956 roku, na prośbê przyjació³ zwi¹zan¹ 
z jego piêædziesi¹tymi urodzinami, zosta³ inkardynowany do diecezji Chur).

Ta trudna sytuacja jednak nie zniechêci³a go, a chyba nawet pobudzi³a, do 
jeszcze wiêkszego zaanga¿owania w gościnne wyk³ady. Natychmiast udaje siê 
z wyk³adami do Niemiec. Ma odczyty w Tübingen, Bonn, Bad Honnef, Maria 
Laach (gdzie na rêce abata odnawia swe śluby zakonne nigdy nie chcia³ byæ 
zwolniony z tego zobowi¹zania), Andernach, Koblenz, Neuwied, Cologne, 
Essen, Münster, Paderborn, Stuttgart. Nastêpnie z wyk³adami odwiedza: 
Freiburg, Bonn, Walberberg, Cologne, Düsseldorf, Hannover, Hemburg, Kiel, 
Göttingen, Marburg, Heidelberg, Baden-Baden a latem 1952 mia³ wyk³ady na 
ró¿nych niemieckich uniwersytetach. W tym te¿ czasie pisze dzie³a, z których 
niektóre wyznacz¹ kierunek jego teologicznych dociekañ21 .

Dynamika jego duszpasterskich zaanga¿owañ bardzo szybko da³a odczuæ 
siê we znaki. Z pocz¹tkiem lat piêædziesi¹tych zdrowie von Balthasar pogar-
sza siê do tego stopnia, ¿e w 1957 roku musi oddaæ siê pó³rocznej kuracji. 
Jednak wykryta leukemia bêdzie w bolesny sposób dotrzymywaæ mu kroku 
ju¿ przez ca³e ¿ycie. Te doświadczenia jednak nie zniechêcaj¹ go i nie po-
zbawiaj¹ zapa³u do pracy. W 1959 roku zostaje wydana poprawiona Theologie 
der Geschichte, w 1960 roku rozpoczyna pisanie serii: Skizzen zur Theologie, zaś 
w 1961 roku rozpoczyna pisanie swego monumentalnego Tryptyku publikuj¹c 
pierwszy tom Herrlichkeit22 .

 19  Hans Urs von Balthasar, Erster Blick auf Adrienne von Speyr, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1968, 38, op.cit 
w E. Piotrowski, Teodramat, Kraków: WAM, 1999, 10.

 20  Por, A Sketch of ..., 23.
 21  Der Laide und der Ordensstand, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1948; Theologie der Geschichte, Einsiedeln: Johannes 

Verlag, 1950; Karl Barth. Darstellung und Deutung seiner Theologie, Olten-Köln, 1951; Schlefung der Bastionen. 
Von der Kirche in dieser Zeit, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1952; Das betrachtende Gebet, Einsiedeln: Johannes 
Verlag, 1955 oraz Die Gottesfrage des heutigen Menschen, Wien 1956.

 22  Theologie der Geschichte. Neue Fassung, Einsiedeln: Johannes Verlag 1959; Verbum Caro. Skizzen zur Theologie I, 
Einsiedeln 1960; Sponsa Verbi. Skizzen zur Theologie II, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1960; Herrlichkeit. Eine 
theologische Ästhetik, Bd I: Schau der Gestal, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1061; Herrlichkeit. Eine theologische 
Ästhetik, Bd II: Fächer der Stile, Teil 1: Klerikale Stile, Teil 2: Laikale Stile, Einsiedeln 1961.
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Nastêpne lata to wprost niewiarygodna praca pisarska. Powstaj¹ wci¹¿ nowe 
publikacje23 . Powstaje Das Ganze im Fragment; Glaubhaft ist nur Liebe; Rechenschaft; 
Cordula oraz kolejne tomy Herrlichkeit i Skizzen zur Theologie.

W tych latach upada na zdrowiu Adrienne von Speyr. Towarzyszy jej von 
Balthasar bardzo czêsto notuj¹c jej medytacje do ksi¹g Pisma Świêtego. Przez 
trzy lata Adrienne pozosta³a niewidoma a pe³ni kielich cierpienia dola³a 
choroba nowotworowa. Z tego świata odchodzi³a bardzo powoli i drêczona 
ogromnym cierpieniem. Zmar³a noc¹, 17 września 1967 roku – by³o to kolejne 
rozdarcie w ¿yciu von Balthasara. Zaraz po jej śmierci von Balthasar publikuje 
Erster Blick auf Adrienne von Speyr.

Tak wyczerpuj¹ca praca powoduje, i¿ zdrowie von Balthasara coraz bar-
dziej upada. Wytê¿a wszystkie si³y, aby ukoñczyæ Herrlichkeit oraz rozpoczêt¹ 
pracê nad drug¹ czêści¹ Tryptyku Theodramatik. Do tego jeszcze w tych latach 
publikuje Theologie der drei Tage; Einfaltungen; Klarstellungen; In Gottes Einsatz leben; 
Die Wahrheit ist symphonisch oraz czwarty tom Skizzen zur Theologie24 .

Po³owa lat siedemdziesi¹tych naznaczona jest d³ug¹ chorob¹, po przebyciu 
której von Balthasar wyznaje, i¿ praca intelektualna przychodzi mu coraz 
trudniej. Jednak i w tym czasie niez³omnie publikuje pomniejsze dzie³a takie 
jak Katholisch, monografi ê o Henri de Lubacu oraz Neue Klarstellungen i Kennt uns 
Jesus – kennen wir ihn?, ale ca³y jego wysi³ek ukierunkowany jest na ukoñczenie 
Theodramatik25 . 

Na prze³omie roku 1980/81 von Balthasar podda³ siê operacji katarakty, po 
której musia³ siê nauczyæ na nowo patrzeæ. Ostatnie lata jego ¿ycia tak¿e oddane 
by³y pracy. Praktycznie do ostatnich swoich dni pracowa³ i pomimo obiek-
tywnych trudności planowa³ kolejne publikacje. Wystarczy tylko zaznaczyæ, 
i¿ od 1980 do 1988 roku ukoñczy³ drug¹ czêśæ swego Tryptyku, Theodramatik 
i napisa³ trzy tomy trzeciej czêści, Theologik. Jeśli do tego dodamy kolejny tom 

 23  Das Ganze im Fragment. Aspekte der Geschichtstheologie, Einsiedeln: Johhanes Verlag, 1963; Glaubhaft ist nur 
Liebe, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1963; Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik, Bd. III: 1: Im Raum der Me-
thaphysik, Teil 1: Altertum, Teil 2: Neuzeit, Einsiedeln 1965; Rechenschaft 1965, Einsiedeln: Johannes Verlag, 
1965; Cordula oder der Ernstfall, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1966; Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik, Bd. 
III 2, Teil 1: Alter Bund, Einsiedeln 1966; Spiritus Creator. Skizzen zur Theologie III, Einsiedeln 1967.

 24  Theologie der drei Tage, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1969; Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik, Bd. III 2, Teil 
2: Neuer Bund, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1969; Einfaltungen. Auf Wegen christlicher Einigung, Einsiedeln: 
Johannes Verlag, 1969; Klarstellungen. Zur Prüfung der Geister, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1971; In Gottes 
Einsatz leben, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1971; Die Wahrheit ist symphonisch. Aspekte des christlichen Pluralismus, 
Einsiedeln: Johannes Verlag, 1972; Theodramatik I. Prolegomena, Einsiedeln: Johannes Verlag 1973; Pneuma 
und Institution. Skizzen zur Theologie IV, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1974.

 25  Katholisch, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1975; Henri de Lubac. Sein organisches Lebenswerk, Einsiedeln: Jo-
hannes Verlag, 1976; Theodramatik II, Die Personen des Spiels, Teil 1: Der Mensch in Gott, Einsiedeln: Johannes 
Verlag, 1976; Theodramatik II, Die Personen des Spiels, Teil 2: Die Personen in Christus, Einsiedeln: Johannes 
Verlag, 1978; Neue Klarstellungen, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1979; Kennt uns Jesus – Kennen wir ihn?, 
Freiburg-Basel-Wien, 1980; Theodramatik III. Die Handlung, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1980.
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Skizzen zur Theologie oraz inne pomniejsze publikacje, ilośæ napisanych przez 
niego dzie³ wydaje siê wprost niewiarygodna26 .

Na pocz¹tku czerwca 1988 roku von Balthasar przebywa³ w Madrycie na 
miêdzynarodowym zjeździe Przegl¹du Communio. Tam zasta³a go wiadomośæ 
o nominacji na kardyna³a. Wycieñczony chorob¹ i prac¹ przyj¹³ tê wiadomośæ 
w pos³uszeñstwie. Mia³ jednak przeczucie, i¿ niebo ma inne plany. Z Madrytu 
uda³ siê do Rzymu, by przymierzyæ kardynalski strój. Potem wróci³ do domu. 
Rankiem 26 czerwca 1988 roku, przygotowuj¹c siê do sprawowanie Mszy 
Świêtej, odszed³ do Pana – w ciszy i niezauwa¿eniu – tak jak jego duchowy 
ojciec, św. Ignacy27 . 

SPOTKANIA

Hans Urs von Balthasar od wczesnych lat obraca³ siê w towarzystwie, które 
wp³ywa³o na jego osobowościowy i kulturowy rozwój. Jak ju¿ wspomnieliśmy, 
swe dzieciêce lata spêdzi³ w du¿ej mierze w pensjonacie babki w Felsbergu. 
Ju¿ wtedy wpojono m³odemu Hansowi, i¿ cz³owiek rozwija siê, myśli i przede 
wszystkim poszukuje, zawsze bêd¹c w relacji do drugiego cz³owieka. Geniusz 
von Balthasara zosta³ ukszta³towany przez osobiste b¹dź literackie spotkania. 
Oczywiście nie wszystkie postacie w tej samej mierze wycisnêli niezatarte 
piêtno na osobowości von Balthasara. Ogromna by³aby lista osób, z którymi 
spotyka³ siê teolog z Bazylei. Rudolf Allers, wiedeñski lekarz, psychiatra i fi lo-
zof ukaza³ mu piêkno mi³ości bliźniego i ludzkiej egzystencji; wyk³ady Hansa 
Eibla o Plotynie przekaza³y mu pojêcie bytu jako bonum diffusivum sui; Romano 
Guardini podpowiedzia³ mu ciekaw¹ mo¿liwośæ skonfrontowania pogl¹dów 
Liekegaarda i Nietzschego; studium niemieckiego idealizmu (późny Fichte, 
Novalis, Hölderin, Goethe) ukaza³y mu świat promieniej¹cy Bogiem; lektura 
dzie³ Paula Claudela da³a mu poczucie świata jako horyzontu dramatycznej 
gry cz³owieka z Bogiem; u pisarzy: Cherlesa Péguy’a, Georgesa Benanosa, 
Reinholda Schneidera dostrzeg³ napiêcie pomiêdzy Ewangeli¹ a światem; 
od ma³ej Teresy z Lisieux nauczy³ siê doceniania obiektywnego pos³ania, które 

 26  „Du krönst das Jahr mit Huld”. Radiopredigten, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1982; Theodramatik IV. Das Endspiel, 
Einsiedeln: Johannes Verlag, 1983; Leben aus dem Tod. Betrachtungen zum Ostermysterium, Freiburg, Basel, 
Wien, 1984; Christlich meditieren, Freiburg-Basel-Wien, 1984; Unser Auftrag. Bericht und Entwurf. Einführung 
in die von Adrienne von Speyr gegründete Johannesgemeinschaft, Einsiedeln: Johhanes Verlag, 1984; Theologik I. 
Die Wahrheit der Welt, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1985; Theologik II. Wahrheit Gottes, Einsiedeln: Johannes 
Verlag 1985; Was dürfen wir hoffen?, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1986; Homo creatus est. Skizzen zur Theologie 
V, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1986; Prüfet alles – das Gute behaltet, Ostfi ldern, 1986; Theologik III. Der 
Geist der Wahrheit, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1987; Epilog, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1987; Kleiner 
Diskurs über die Hölle, Ostfi ldern, 1987, oraz opublikowane po śmierci von Balthasara Credo, Meditationen 
zum Apostolischen Glaubensbekenntnis. Einführung von Medard Kehl, Freiburg, Basel, Wien, 1989, Du hast Worte 
ewigen Lebens. Schriftbetrachtungen, Eininsiedeln-Trier, 1989; Mein Werk – Durchblicke, Einsiedeln-Freiburg, 
1990.

 27  Por., A Sketch of von Balthasr’s Life, 42, oraz Teologia Chwa³y, 41.
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ma pierwszeñstwo przed wszelk¹ psychologi¹28 . Nale¿y jednak wyró¿niæ 
kilka postaci, które odegra³y szczególna rolê w kreowaniu siê teologicznej 
osobowości von Balthasar’a. S¹ to bez w¹tpienia: Erich Przywara, Karl Barth, 
Henri de Lubac i Adrienne von Speyr.

a. Erich Przywara (1889-1972)

Erich Przywara nie by³ nigdy nauczycielem von Balthasara (¿y³ w Mo-
nachium). Pierwsze spotkanie mia³o miejsce podczas studiów fi lozofi cz-
nych, które von Balthasar odbywa³ w Pullach w latach 1931-1933. Potem ich 
wzajemne spotkania mia³y miejsce prawie ka¿dego roku w Monachium 
gdzie von Balthasar spêdza³ letnie wakacje i dok¹d przyby³ z Fourvière, by 
kontynuowaæ pracê nad Apokalipse. Kolejn¹ okazj¹, by spotkaæ Przywarê by³ 
dla von Balthasara jego dwuletni pobyt w Monachium przy okazji pracy na 
rzecz presti¿owego jezuickiego czasopisma Stimmen der Zeit, w latach 1937-
193929 . Pomiêdzy tymi dwoma osobami nawi¹za³a siê prawdziwa przyjaźñ. 
W pewnym okresie swego ¿ycia von Balthasar wyzna, i¿ jedynym cz³owiekiem, 
który rozumia³ jego aspiracje, niepokoje by³ w³aśnie Przywara. Gdy ten ostatni 
popadnie w chorobê nerwow¹ von Balthasar bêdzie przy nim nawet, jeśli 
by³ to dla nie go czas podejmowania bardzo trudnej i decyzji o opuszczeniu 
Towarzystwa Jezusowego.

Przywara nauczy³ go jak podchodziæ do studiowania poszczególnych 
dziedzin naukowych, a szczególnie fi lozofi i scholastycznej. A mianowicie 
z pewnego rodzaju metodologicznego dystansu tak by, zachowaæ wolnośæ 
i niezale¿nośæ w³asnego poznania i os¹du, aby potem konfrontowaæ fi lozofi ê 
scholastyczn¹ z myśl¹ Augustyna, Tomasza, Hegla, Schelera oraz Heideggera 
– sposób tak bardzo charakterystyczny dla Przywary30 .

W 1932 roku Przywara opublikowa³ swe kluczowe dzie³o Analogia Entis, 
które zapewne wyp³ynê³o na pogl¹dy teologa z Bazylei. W swych poszuki-
waniach Przywara zamierza uzasadniæ metafi zykê tomistyczn¹, wychodz¹c 
od doświadczenia świata jako obiektywnej rzeczywistości. Z³o¿onośæ struk-
tury ontologicznej przejawia siê w powstawaniu dwubiegunowych napiêæ 
pomiêdzy istot¹ a istnieniem oraz Stwórc¹ a stworzeniem. Te dychotomiê istniej¹c¹ 
w świecie Przywara określi³ jako analogia entis. Terminem tym fi lozof pragnie 
podkreśliæ fakt, i¿ rzeczywistośæ stworzenia wykazuje w swych nak³adaj¹cych 
siê na siebie poziomach zarówno podobieñstwo, jak i jego brak w odniesie-

 28  I. Bokwa, Trynitarno-Chrystologiczna interpretacja eschatologii w ujêciu Hansa Ursa von Balthasara, Radom: Ave, 
1998, 36n. Dla tego zagadnienia por., K.T. Wencel, Teologia Chwa³y, 76-91. E. Piotrowski, Teodramat, 
8-10 oraz P. Henrici, Hans Urs von Balthasar: His Cultural and Theological Education, w The Beusty 
of Christ, Edinburgh: T&T Clark, 10-22.

 29  Por., A Sketch of von Balthasar’s Life, 13 (t³um. w³).
 30  Por., Hans Urs von Balthasar, Prüfet alles, 9, op.cit w A Sketch, 13.
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niu do Boga. Tak postawione twierdzenie uzasadnia, dziêki istniej¹cemu 
podobieñstwu pozytywnośæ tego, co doczesne; świat w swojej skoñczoności jest 
odbiciem Boga-Stwórcy, co stanowi o jego godności. Jednocześnie jednak ze 
wzglêdu na fakt, i¿ jest on nieustannie „podtrzymywany” w istnieniu przez 
absolut, co jest wynikiem ontycznego niepodobieñstwa, stworzenie winno nie-
ustannie otwieraæ siê na horyzont transcendentny Boga. Jak to wyra¿a Sobór 
Laterañski IV (1215) podobieñstwo pomiêdzy Bogiem a światem jest znacznie 
mniejsze ani¿eli zasadnicze niepodobieñstwo? Dlatego Stwórca musi pozostaæ 
dla cz³owieka nieodgadnion¹ rzeczywistości¹, tajemnic¹, której nie bêdzie 
w stanie zrozumieæ. Znajduje tu swe zastosowanie zasada wystosowana przez 
Augustyna : Deus semper maior31 .

Teolog z Bazylei stara siê pod¹¿aæ drog¹ wskazan¹ przez Przywarê, lecz 
zachowuje swoj¹ odrêbnośæ. Podczas gdy Przywara akcentuje sprzecznośæ, 
nie-identycznośæ „poch³aniaj¹c¹” rzeczywistośæ, von Balthasar pozosta-
je przy twierdzeniu afi rmuj¹cym zasadnicz¹ pozytywnośæ rzeczywistości 
skoñczonej32 . Akcentuje on zasadnicze pierwszeñstwo objawiaj¹cego siê Boga 
i wtórny charakter zawieraj¹cy siê w odpowiedzi cz³owieka. Miar¹ bowiem 
odniesienia siê stworzenia do Stwórcy jest odwrotne odniesienie siê Boga do 
cz³owieka. Balthasar kontempluje ogrom Bo¿ej mi³ości, która pochylaj¹c siê 
ku cz³owiekowi, umo¿liwia mu wspinanie siê ku Bogu. Wspinanie siê cz³owieka 
ku Bogu osi¹ga cel wy³¹cznie w schyleniu siê Boga ku cz³owiekowi33 .

Analogia bytu s³u¿y von Balthasarowi ukazaniu zwi¹zku pomiêdzy 
Trójc¹ immanentn¹ i ekonomiczn¹. Najbardziej objawia siê on w kenozie 
krzy¿a. Bezwarunkowemu wydaniu siê Chrystusa na śmieræ odpowiada 
wewn¹trztrynitarne „wyzucie siê” Ojca i ca³kowite podarowanie siê Syno-
wi. Krzy¿ staje siê manifestacj¹ istoty Boga jako powodowanego mi³ości¹ 
wydania siebie. Akt intertrynitarny i akt ekstratrynitarny ró¿ne postaci jed-
nego i tego samego ruchu. Wzajemne powi¹zanie krzy¿a, wcielenia i Trójcy 
Świêtej pozwala przedstawiæ relacjê pomiêdzy bytem a objawieniem Boga34 . 
Takie postawienie problemu oznacza zdystansowanie siê von Balthasara do 
Przywary, sk³aniaj¹cego siê ku teologii skrajnie negatywnej35 , której pomiêdzy 
krzy¿em a Trójc¹ Świêt¹ istnieje niepodobieñstwo (dissimilitudo). O teolo-
gii von Balthasara mo¿na powiedzieæ, i¿ analogiê bytu interpretujê on jako 
analogiê mi³ości36 . 

 31  K.T. Wencel, Teologia Chwa³y, 77-78.
 32  I. Bokwa, Trynitarno-Chrystologiczna..., 40.
 33  Ibid., 40.
 34  Por., T. Krenski, Hans Urs von Balthasar. Das Gottesdrama, Mainz 1995, op.cit w ibid, 41.
 35  Hans Urs von Balthasar, Unser Auftrag..., 32, op.cit w ibid., 41.
 36  Por., M. Lochbrunner, Analogia Caritatis. Darstellung und Deutung der Theologie Hans Urs von Balthasar, 

Freiburh-Basel-Wien, 1981, op.cit w ibid., 41.
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b) Karl Barth (1886-1968)

To, co ³¹czy³o tych dwóch teologów to nie tylko zami³owanie do teologii, 
ale tak¿e ich wzajemne zauroczenie siê muzyk¹, w szczególności muzyk¹ 
Mozarta.

Elementem ³¹cz¹cym myśl obu tych teologów by³ szacunek dla scholastyki. 
Balthasar umieszcza teologiê Bartha pomiêdzy neoprotestantyzmem a katoli-
cyzmem37 . Korzysta z myśli reformowanego teologa, podkreślaj¹c jego wiernośæ 
w stosunku do podstawowych za³o¿eñ rozwijanej przez siebie teologii38 .

Wypracowane przez Przywarê pojêcie analogia entis jest dla protestanckiego 
teologa nie do przyjêcia. We wczesnym okresie swych poszukiwañ wyznawa³ 
zdecydowanie za³o¿enia teologii „dialektycznej”, g³osz¹c totalny rozdzia³ 
pomiêdzy Bogiem a światem. Polemika Bartha z katolicyzmem, znajduje 
swe zakorzenienie w³aśnie w pojêciu analogii bytu, mia³a – jego zdaniem 
– uchroniæ naukê chrześcijañsk¹ przed popadaniem w naturalizm. Dla 
von Balthasara zaś analogia w wymiarze ontologicznym daje jedyn¹ szansê 
uprawiania teologii jako takiej. Chroni ona bowiem z jednej strony myśl 
chrześcijañsk¹ przed pokus¹ panteizmu; z drugiej zaś strony nie pozwala jej 
popaśæ w rozdźwiêk skrajnej dialektyki39 .

Od Bartha pochodzi przekonanie von Balthasara, ¿e maj¹ca swój ośrodek 
w chrystologii teologia osi¹ga swój szczyt w wydarzeniu krzy¿a. Najpe³niej, 
ostatecznie i nieodwo³alnie Bóg wypowiedzia³ siê poprzez krzy¿. Dlatego 
teologia nie mo¿e wyruszaæ od abstrakcyjnych stwierdzeñ chrystologii 
chalcedoñskiej czy dogmatu trynitarnego. Teologia pos³uszeñstwa Syna w sto-
sunku do Ojca, jaka rozwija von Balthasar, zosta³a równie¿ zaczerpniêta od 
Bartha. Na krzy¿u ludzkie pos³uszeñstwo Jezusa stanowi odblask doskona³ej 
mi³ości ³¹cz¹cej Ojca z Synem w mocy Ducha40 .

Miejscem maksymalnego zbli¿enia obu teologów jest refl eksja chrystolo-
giczna rozwijana wokó³ trzech zasadniczych zagadnieñ: wcielenia, krzy¿a oraz 
teologii dziejów. Wychodz¹c od zagadnienia wcielenia, jako otrzymanego 
pe³nomocnictwa interpretacji Ojca przez Syna, podkreślone zostaj¹ niezwyk³e 
roszczenia Jezusa o charakterze eschatologicznym. Jezus jest bram¹ zbawienia 
dla ka¿dego z ludzi. Absolutne roszczenie Chrystusa, zdaniem Bartha, znaj-
duje swe zwieñczenie w wydarzeniu krzy¿a oraz zmartwychwstania. „Chry-
stologiczna koncentracja” (christologische Konzentration), pojêcie przyjête przez 
von Balthasara od protestanckiego teologa, ma swe j¹dro w rzeczywistości 
krzy¿a41 .
 37  J. Naduvilekut, Christus der Heilsweg. Soteria als Theodrama im Werk Hans Urs von Balthasar, St. Ottilien, 

1987.
 38  Por., Hans Urs von Balthasar, Karl Barth. Darstellung und Deutung seiner Theologie, op.cit w Trynitarno-Chry-

stologiczna..., 42.
 39  Por., Teologia Chwa³y, 82.
 40  Por., Trynitarno-Chrystologiczna..., 43.
 41  Por., Teologia Chwa³y, 83.
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Wychodz¹c od tych zagadnieñ von Balthasar wypracowuje swoj¹ w³asn¹ 
teologiê dziejów. Ona to postrzega Chrystusa jako Uniwersale concretum historii 
świata.

c) Henri de Lubac (1896-1991)

By³ on osob¹ blisk¹ von Balthasarowi przez ca³e jego ¿ycie. By³a to przyjaźñ 
do śmierci, bazuj¹ca na wzajemnym podziwie i wdziêczności. Henri de Lubac, 
tylko dziewiêæ lat starszy od teologa z Bazylei, nigdy nie by³ jego nauczycie-
lem. ¯yj¹c razem w Fourvièrde, de Lubac otworzy³ na von Balthasara swe 
serce, ca³¹ wielk¹ wiedzê oraz kolekcje patrystycznych pism. On to w³aśnie 
wprowadzi³ von Balthasara w Ojców Kościo³a, w których to teolog z Bazylei, 
raczej ni¿ na pustyni neoscholastycyzmu, odkry³ prawdziw¹ teologiê. Henri 
de Lubac zgadza³ siê z w w³aściwym von Balthasarowi, odrzuceniu sposobu 
postrzegania rzeczywistości poprzez niezale¿ne od siebie poziomy lub her-
meneutyczne przedzia³y – naturê i ³askê42 .

Spotkanie von Balthasara z Henri de Lubakiem mia³o wp³yw na 
ukszta³towanie siê jego eklezjologii. Nouvelle Théologie, na czele której stan¹³ 
de Lubac, podjê³a zasadnicze zagadnienia, jak stosunek Boga i cz³owieka, 
³aski i natury, zbawienia i stworzenia. Natura ludzka przejawia wewnêtrzne 
d¹¿enie do spotkania z Bogiem, a dusza jest naturalnie chrześcijañska (anima 
naturaliter christiana)43 . Cz³owiek d¹¿y do ogl¹dania Boga w wieczności. W tym 
d¹¿eniu mo¿e on przyj¹æ swoje zbawienie jedynie jako czyst¹ ³askê, to znaczy 
zupe³nie nie zas³u¿ony dar z rêki Boga. Wy³¹cznie gotowośæ i otwartośæ, po-
przez które cz³owiek pozwala siê kochaæ Bogu dobrowolnie ofi arowan¹ przez 
Niego mi³ości¹, nale¿¹ do ludzkiej powinności zapewniaj¹cej zbawienie44 .

W 1938 roku Henri de Lubac wyda³ jedno ze swoich najwa¿niejszych dzie³ 
Catholicisme, które von Balthasar przet³umaczy³ na jêzyk niemiecki w 1943 
roku. Dzie³o to by³o bardzo cenione przez teologa z Bazylei. Odnajdywa³ 
w nim idee chrześcijañskiego uniwersalizmu, wypowiedzian¹ na nowo przy 
pomocy Ojców Kościo³a. Powszechna zbawcza wola Boga nie pozwala uczyniæ 
z Kościo³a spo³eczności wybranych, która zamyka³aby siê w sobie, nie g³osz¹c 
światu Ewangelii zbawienia.

Otrzymane od Henri de Lubaca impulsy eklezjologiczne zaowocuj¹ 
w dzia³alności von Balthasara za³o¿eniem świeckiego instytutu (Johannesgeme-

 42  Por., The Beuty of Christ, 15 (t³. t³). Tak wspomina von Balthasar czas swoich teologicznych studiów: 
Dobrze, ¿e w domu by³ de Lubac. On wskaza³ nam drogê, ponad scholastycyzmem, do Ojców Kościo³a i hojnie udzieli³ 
nam swoich zapisków. Podczas gdy inni grali w pi³kê, Daniélou, Bouillard, i ja oraz kilku innych (nie by³o ju¿ z nami 
Fessarda) skupia³o siê na mysli Orygenesa, Grzegorza z Nysy i Maksymusa. Napisa³em ksi¹¿kê o ka¿dym z nich, 
w Prüfet alles, 9 op.cit w A Sketch of von Balthasar’s Life, 13.

 43  Por., Trynitarno-Chrystologiczna..., 45.
 44  Por., Henri de Lubac, Paradoksy i nowe paradoksy, Kraków, 1995, 65-74, op.cit w Teologia Chwa³y..., 85.
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inschaft 1945), wydawnictwa (Johannes Verlag 1947) oraz miêdzynarodowego 
przegl¹du teologicznego „Communio” (1974)45 .

d) Adrienne von Speyr (1902-1967)

Przedstawiaj¹c postaæ teologa z Bazylei, nie mo¿na pomin¹æ Adrienne 
von Speyr, kobiety, która wywar³a a niego najwiêkszy wp³yw. Mo¿na pokusiæ 
siê o stwierdzenie, i¿ od roku 1940, zarówno ¿ycie jak i twórczośæ von Bal-
thasara, ulegaj¹ zmianie. Pierwszego listopada 1940 Adrienne von Speyr 
przyjmuje chrzest, do którego przygotowa³ j¹ von Balthasar. Od tego dnia 
pomiêdzy nimi nawi¹zuje siê dozgonna przyjaźñ46 .

Ca³ośæ twórczości von Balthasara, poza wp³ywami fi lozofi cznymi i patry-
stycznymi, naznaczona jest tak wielkim wp³ywem von Speyr, i¿ trudno jest 
obecnie ustaliæ, co jedno drugiemu zawdziêcza. Balthasar zawsze stanowczo 
sprzeciwia³ siê oddzielaniu jego dzie³a od von Speyr. Adrienne ukaza³a drogê 
id¹c¹ od Ignacego do Jana, w ten sposób k³ad¹c podstawy dla wiêkszości prac opubliko-
wanych przeze mnie po 1940 roku. Jej i mojego dzie³a nie mo¿na rozdzielaæ ani w sensie 
psychologicznym, ani fi lozofi cznym, gdy¿ stanowi¹ dwie po³owy ca³ości, której ośrodkiem 
jest jedno centralne za³o¿enie47 .

W dniu 15 października 1945 roku wspó³praca pomiêdzy von Balthasarem 
a von Speyr ukonkretni³a siê poprzez za³o¿enie ¿eñskiej ga³êzi Wspólnoty 
Świêtego Jana. Od tego czasu osoba von Balthasara bêdzie nierozerwalnie 
zwi¹zana z Adrienne.

Wspó³dzia³aj¹c z myśl¹ Adrienne von Speyr, von Balthasar ubogaci³ miêdzy 
innymi teologiê paschaln¹ takimi pojêciami jak: doświadczenie porzucenia 
Jezusa przez Ojca na krzy¿u, trynitarny wymiar krzy¿a, Wielka sobota jako 
hiatus pomiêdzy Wielkim Pi¹tkiem a Niedziel¹ Zmartwychwstania, zst¹pienie 
zmar³ego Chrystusa do piek³a jako ostateczna konsekwencja wcielenia48 .

Warto wspomnieæ równie¿ o pozosta³ych elementach wspólnych myśli 
von Speyr i von Balthasara. S¹ nimi z ca³¹ pewności¹ uniwersalny charakter 
chrześcijañstwa, a zatem powszechnośæ misji Kościo³a, który znalaz³ swe od-
bicie w rozwijanej przez teologa z Bazylei eklezjologii. Dzie³ takie jak Schleifung 
der Bastionen oraz Katholisch najlepiej o tym zaświadczaj¹49 .

 Ich przyjaźñ dla wielu by³a okazj¹ do plotek i wyci¹gania b³êdnych wnio-
sków. Wydaje siê, i¿ nawet dzisiaj, w niektórych krêgach mówi siê, co jest 

 45  Por., Trynitarno-Chrystologiczna..., 46.
 46  Por., E. Piotrowski, Teodramat..., 10.
 47  Por., Rechenschaft..., 35, op.cit w Teologia Chwa³y..., 88.
 48  Por., Trynitarno-Chrystologiczny..., 48.
 49  Por., Teologia Chwa³y..., 91.
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wyrazem kompletnego niezrozumienia postaci von Balthasara, i¿ gdyby nie 
znajomośæ z von Speyr, geniusz teologa z Bazylei rozwin¹³by siê jeszcze lepiej50 .

Adrienne von Speyr by³a, jak siê wydaje (a o czym von Balthasar jest 
ca³kowicie przeświadczony), obdarzona szczególn¹ misj¹ w Kościele i – co jest 
spraw¹ naturaln¹ – potrzebowa³a ksiêdza przyjmuj¹cego jej wizjê z teologiczn¹ 
konsekwencj¹ i dzieciêc¹ ufności¹. Takim okaza³ siê von Balthasar, a dla jego 
teologicznej twórczości zadanie to mia³o byæ najpotê¿niejszym zaczynem. 
(...) W takim kontekście nale¿y wspomnieæ o szczególnym i decyduj¹cym 
wp³ywie von Speyr na treśæ Theodramatik, a przede wszystkim na czwarty tom, 
nosz¹cy tytu³ Das Endspiel. Przeogromna ilośæ cytatów z jej dzie³ obecna w tym 
tomie jest najlepszym tego dowodem. O prezentowanych tam koncepcjach 
von Balthasar mówi wprost – nasza teologia51 .

TEOLOGICZNA METODA HANSA URSA VON BALTHASARA

Czy mo¿na uchwyciæ lub zdefi niowaæ sposób, w jaki von Balthasar od-
nosi³ siê do teologii, fi lozofi i i literatury? Jego twórczośæ daleka jest od aka-
demickiego sposobu myślenia i postrzegania, a w tym samym czasie nie 
traktuje pobie¿nie podejmowanych zagadnieñ. Podstawowym czynnikiem 
utrudniaj¹cym ujêcie metody, któr¹ pos³ugiwa³ siê von Balthasar jest ogrom 
opublikowanych dzie³. Gdyby teolog z Bazylei w ten sam, ściśle określony 
sposób, odnosi³ siê do ka¿dego podjêtego przez siebie problemu, ujêcie jego 
metody by³oby zadaniem relatywnie ³atwym. Wydaje siê jednak, i¿ von Bal-
thasar świadomie unika³ jakiegokolwiek ujêcia jego myśli w skrystalizowany 
system. Zauwa¿a siê, i¿ w jego pismach przewa¿a zastosowanie metafory nad 
abstrakcj¹ oraz preferuje siê bardziej jêzyk literacki ni¿ styl naukowy. Na czym 
wiêc, mia³aby polegaæ jego teologiczna metoda?

a) Okr¹¿aj¹ca struktura myśli

Gdy czytamy dzie³a von Balthasara bardzo ³atwo mo¿emy wyci¹gn¹æ 
z naszej lektury b³êdny wniosek, a mianowicie, ¿e jest ona pe³na zbêdnych 
powtórzeñ. Tak jednak nie jest. We wszystkich poruszanych przez siebie za-
gadnieniach von Balthasar pragnie czerpaæ rozwi¹zania i wyci¹gaæ wnioski 
z tego samego, nigdy niewysychaj¹cego – źród³a – z kontemplacji postaci 
(formy, charakteru) Jezusa Chrystusa. Dlatego te¿ styl, który mo¿emy nazwaæ 

 50  Doskona³ym uzupe³nieniem dla tego zagadnienia mo¿e byæ lektura nastêpuj¹cych artyku³ów: J. 
Roten, The Two halves of the Moon, w Hans Urs von Balthasar. His Life and Work, 65-86. Oraz w tym samych 
tomie: rozmowa z C. Capol i M. Gisi, The Community of St. John, 87-101. 

 51  Por., Theodramatik IV..., 11, op.cit w Teodramat..., 12.
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teologiczn¹ metod¹ von Balthasara, pos³uguje siê metoda fenomenologii zaś 
argumentuje swe twierdzenia na sposób spirali.

Obracaj¹ca siê wokó³ centrum myśl von Balthasara odnosi siê ustawicznie 
do tych samych wspó³rzêdnych. Zabieg ten mo¿na z powodzeniem uznaæ za 
przejaw wierności anzelmiañskiej zasadzie: fi des quaerens intellectum. (...) pod-
stawowym elementem myśli von Balthasara pozostaje obchodzenie obrazu 
ró¿nych stron, ustawiczne zbli¿anie siê do niego, daj¹ce w efekcie systema-
tyczne, myślowe rozwiniêcie w formê ko³owej struktury myślenia. Wynikiem 
tych dzia³añ jest podkreślenie autentyczności ogl¹danej postaci, ukazuj¹cej 
siê ogl¹daj¹cemu jako obejmuj¹ce ca³ośæ wydarzenie52 .

b) Einfaltung-Entfaltung

T¹ cykliczn¹, rozwijaj¹c¹ siê w formie spirali metodê, charakteryzuj¹ 
dwa ruchy: Einfaltung – od peryferii ku centrum oraz Entfaltung – od centrum 
ku peryferii. Wydaje siê jednak, ¿e tendencj¹ dominuj¹c¹ jest tendencja 
dośrodkowa, skierowana ku jednemu jedynemu Centrum, jakim jest Bóg 
w Jezusie Chrystusie. Teologia von Balthasara odznacza siê bowiem zdecy-
dowana tendencj¹ homocentryczn¹: ca³a rzeczywistośæ ma swój pocz¹tek 
w Chrystusie, a tym samym w Trójcy Świêtej i wszystko zbiega siê ku temu 
centralnemu wydarzeniu. W ten sposób stara siê on dokonaæ odnowy teologii, 
która w formie neoscholastyki utraci³a świadomośæ jednocz¹cego centrum, 
jakim jest chrześcijañskie objawienie, wprowadzaj¹c podzia³y, niekiedy wrêcz 
antagonizmy, i dziel¹c ca³ośæ teologii na wiele odrêbnych dziedzin53 .

W centrum zainteresowañ teologicznej metody von Balthasara stoi Absolu-
tum Concretissimum, osobowe wydarzenie Jezusa Chrystusa, Mi³ości Trynitarnej, 
ukrzy¿owanej dla nas (...). Pomiêdzy Einfaltung a Entfaltung istnieje wewnêtrzna 
³¹cznośæ, ustanowiona na zawsze przez Chrystusa jako centrum objawienia 
Boga i zbawienia cz³owieka (...). W uk³adzie Einfaltung – Entfaltung Balthasar 
świadomie akcentuje element pierwszy, polegaj¹cy na zwijaniu rozproszonej 
rzeczywistości ku Jezusowi Chrystusowi. W Nim jako centrum ko³owy ruch 
zwijania osi¹ga swój cel. Jest nim oblicze Jezusa Chrystusa, w którym odbija 
siê chwa³a Bo¿a (2 Kor 4, 6)54 . 

c) Chrystologia odgórna

Teologiczna metoda von Balthasara to nie tylko wzajemne przemieszcza-
nie siê centrum – peryferia, ale tak¿e ruch z góry ku do³owi. To w Chrystusie 

 52  Por., Trynitarno-Chrystologiczna..., 51.
 53  Ibid., 51.
 54  Ibid., 52-53.
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ukazuje siê w ca³ej pe³ni inicjatywa Boga, dzia³aj¹cego odgórnie, od siebie ku 
światu. Jest to Bo¿a katalogia: jej pierwszym miejscem jest sam Bóg i ustalone 
przez Niego, objawione w Chrystusie określenie siebie jako istoty trójjedynej, 
adresatem zaś – poszukuj¹cy spe³nienia świat i cz³owiek. Z ca³¹ pewności¹ 
czo³owym motywem teologii von Balthasara jest świêtośæ Boga, Boskie Prius czy 
te¿ Maius – Jego zst¹pienie w Synu ku światu i cz³owiekowi (...). z tego teolo-
gicznego faktu wynikaj¹, wed³ug von Balthasara, konkretne konsekwencje dla 
teologii. Nie mo¿e ona zmieniaæ kierunku i wychodziæ od cz³owieka, gdy¿ 
ma ona byæ naśladowaniem drogi zstêpowania. Teolog z Bazylei nie godzi 
siê na jak¹kolwiek mo¿liwośæ ³¹czenia w teologii drogi odgórnej z oddoln¹55 . 

Katalogiczne wyjaśnianie Boga przez siebie samego umo¿liwia dopiero 
w³aściwe zrozumienie sensu stworzenia, grzechu, wcielenia i krzy¿a. W takiej 
teologii w pe³nym blasku świecie bóstwo Chrystusa, natomiast problematycz-
na wydaje siê byæ kwestia Chrystusowego cz³owieczeñstwa56 .

d) Schau der Gestalt

Sprzeciwiaj¹c siê wyabstrahowanym systemom teologicznym, von Baltha-
sar powraca do źród³a objawienia. Czyni to przy pomocy metody fenome-
nologicznej, która ma za zadanie zbierania w pe³niê wszystkich momentów 
doświadczenia. Swoj¹ metodê określa mianem teologicznej estetyki (...). Es-
tetyka teologiczna stanowi syntezê teologicznej metody teologa z Bazylei. 
Swoj¹ teologiê fundamentaln¹ określa jako naukê o postrzeganiu zaś teologiê 
dogmatyczn¹ nauk¹ o zachwyceniu, a obie razem konstytuuj¹ teologiczn¹ estetykê. 
Przedmiotem materialnym teologii nie jest wiêc sacra pagina, lecz objawienie 
– sam objawiaj¹cy siê Bóg. Natomiast przedmiot formalny teologii stanowi 
ośæ postaci Objawienia, sprawiaj¹ca ukazanie siê Boga w Jego Bóstwie, w Jego 
chwale: Boga jako Boga57 .

Zastosowanie w metodologii teologicznej kategorii estetycznych jest prób¹ 
uchronienia teologii przez zbyt ostro rysuj¹cymi siê w jej ³onie tendencjami 
racjonalistycznymi. Nie oznacza to jednak popadania w irracjonalizm, ale 
jest swoistego rodzaju opowiedzeniem siê za niezg³êbion¹ tajemnic¹ Boga 
objawionego w Chrystusie. Zachodzi tutaj sytuacja podobna do ogl¹dania 
dzie³a sztuki, do którego nale¿y zbli¿aæ siê ze wszystkich stron, by oceniæ 
i dostrzec jego rzeczywiste piêkno58 .

 55  Ibid., 54.
 56  Por., Ibid., 55.
 57  Por., Ibid., 56-57.
 58  Por., S. Budzik., Dramat odkupienia. Kategorie dramatyczne w teologii na przyk³adzie R. Girarda, H. U. von 

Balthasara i R. Schwagera, Tarnów: Biblos 1997, 130, op.cit w Teologia Chwa³y..., 93-93.
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e) Jaka metoda?

Tak ujêta metoda spotka³a siê z pewnymi zarzutami. Pierwszy z nich 
dotyczy kwestii przydatności tej¿e metody do dydaktyki. Wydaje siê, i¿ wy-
pracowana przez von Balthasara metoda jest w ogromnej mierze owocem 
jego zachwycenia siê literatur¹ i sztuk¹. Badaj¹c jego pisma spotykamy siê 
trudności polegaj¹c¹ na niemo¿liwości odró¿nienia jego w³asnej opinii od 
pogl¹du cytowanych autorów. Kolejny zarzut dotyczy ju¿ osoby samego 
von Balthasara. Wielu teologów wzbrania siê z nazwaniem von Balthasara 
dogmatykiem w klasycznym tego s³owa znaczeniu. On sam zreszt¹ nigdy 
siebie za takiego nie uwa¿a³. By³ on raczej teologiem o przeogromnej ency-
klopedycznej wiedzy, podejmuj¹cym polemikê lub dialog z innymi nurtami. 
Wydaje siê, i¿ anga¿uj¹c siê w tego rodzaju dyskusje, ostre spory, cierpkie 
wymiany zdañ, teolog z Bazylei nie zawsze trafnie wywa¿a³ swoje wypowiedzi, 
na czy cierpia³a precyzja wysuwanych przez niego sadów i u¿ywanych pojêæ. 
Równie¿ jego jêzyk i styl wypowiadania siê jest daleki od tego, jaki z regu³y 
spotykamy w podrêcznikach teologii. Lektura dzie³ von Balthasara wymaga 
od czytelnika cierpliwości i sporej ilości czasu a nade wszystko gruntownego 
wykszta³cenia teologicznego, fi lozofi cznego i historyczo-kulturowego. Dlatego 
te¿ jego dzia³a s¹ raczej oceniane jako teologia dla elit stawiaj¹ one bowiem 
czytelnikowi konkretne i czêsto nie³atwe wymagania. Nie jest to teologia dla 
pocz¹tkuj¹cych studentów teologii oczekuj¹cych precyzyjnego, syntetycznego 
i klarownego akademickiego wyk³adu59 . 

ZAKOÑCZENIE
 
Niniejszy artyku³ nie mia³ na celu zaprezentowania ca³ości teologii i myśli 

Hansa Ursa von Balthasara. By³oby to zbyt daleko posuniêt¹ redukcj¹, 
gdy¿ nie sposób opisaæ i nakreśliæ myśl cz³owieka, który napisa³ oko³o 85 
ksi¹¿ek, ponad 500 artyku³ów, ponad 100 t³umaczeñ oraz zredagowa³ 60 to-
mów pism Adrienne von Speyr. Chcieliśmy natomiast, niejako prześwietliæ 
¿ycie, środowisko i niektóre kardynalne punkty jego teologii. Artyku³ ten 
nie pretenduje do bycia przyczynkiem do oceny i os¹du myśli teologa z Ba-
zylei. Dlatego te¿ w naszej pracy korzystaliśmy z ju¿ gotowych opracowañ 
i monografi i poświêconych myśli i twórczości von Balthasara.

Nasza praca mia³a na celu zaprezentowanie osoby szwajcarskiego teologa 
w 15 rocznicê jego śmierci oraz zbli¿aj¹c¹ siê w 2005 roku setn¹ rocznicê jego 
urodzin.

 59  Por., Trynitarno-Chrystologiczna..., 65-67.
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Przez ca³e swe ¿ycie von Balthasar podkreśla³, i¿ Boga nie poznaje siê tyl-
ko w bibliotece i akademickiej auli, ale ¿e ka¿de dzia³anie i ka¿de poznanie 
powinno zaczynaæ siê kontemplacj¹. Twierdzi³, ¿e teologiê studiuje siê na 
kolanach przed Bogiem. Hans Urs von Balthasar ³¹czy³ w sobie wiarê i ufnośæ 
dziecka z retoryk¹ i b³yskotliwości¹ umys³u myśliciela. Z ca³a pewności¹ jego 
postaæ i dzie³o maj¹ wiele do zaoferowania dzisiejszemu Kościo³owi i światu.

o. P. Chy³a – wyk³adowca teologii dogmatycznej w seminarium 
Redemptorystów
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RZECZYWISTOŚÆ KONSEKRACJI 
RADAMI EWANGELICZNYMI 

WED³UG JANA PAW³A II

O. JACEK ZDRZA³EK CSSR
KRAKÓW

¯ycie konsekrowane obecne w Kościele od samego pocz¹tku (por. VC 
29) niesie w sobie bogat¹ rzeczywistośæ konsekracji dokonywanej poprzez 
rady ewangeliczne. I choæ pojawiaj¹ siê spory teologów dotycz¹ce sposobu, 
w jaki ¿ycie konsekrowane zosta³o ustanowione i realnie siê pojawi³o, to coraz 
bardziej przemawia do wszystkich stwierdzenie Papie¿a, ¿e „ewangelicznych 
podstaw ¿ycia konsekrowanego nale¿y szukaæ w szczególnej relacji, jak¹ Je-
zus nawi¹za³ w czasie swego ziemskiego ¿ycia z niektórymi spośród swoich 
uczniów” (VC 14)1 . O proble mach zwi¹zanych z pocz¹tkiem takiej formy 
¿ycia mówi Papie¿ w sposób nastêpuj¹cy: „Jest prawd¹, ¿e Jezus nie za³o¿y³ 
bezpośrednio ¿adnej ze wspólnot zakonnych, które stopniowo powstawa³y 
w Kościele, ani te¿ nie określi³ ¿adnych konkretnych form ¿ycia konsekro-
wanego. Pragn¹³ jednak i ustanowi³ stan ¿ycia konsekrowanego jako ogóln¹ 
wartośæ oraz jego istotne elementy. Nie ma ¿adnego dowodu historycznego 
na to, ¿e stan ten powsta³ w wyniku późniejszej inicjatywy ludzkiej, trudno 
te¿ sobie wyobraziæ, by ¿ycie konsekrowane, które odegra³o tak wielk¹ rolê 
w rozwoju świêtości i misji Kościo³a, nie powsta³o z woli Chrystusa”2 .

Skoro wiêc od samego pocz¹tku Kościo³a obecny by³ stan ¿ycia konsekro-
wanego, to od tego w³aśnie czasu ta specyfi czna forma konsekracji radami 
ewangelicznymi stanowi³a o specyfi cznym stylu ¿ycia, w którym nie ma in-
nych oblubieñców, tylko sam Bóg. 

 1  Jan Pawe³ II twierdzi, ¿e tê w³aśnie drogê wyznaczyli od pocz¹tku Aposto³owie, co poświadcza 
chrześcijañska tradycja Wschodu i Zachodu. „Ci, którzy obecnie id¹ za Jezusem, dla Niego zostawiaj¹c 
wszystko, przypominaj¹ Aposto³ów, którzy w odpowiedzi na Jego wezwanie wyrzekli siê wszystkiego. 
Dlatego tradycyjnie zwyk³o siê, mówiæ o ¿yciu zakonnym jako o apostolica vivendi forma”. Jan Pawe³ 
II, ¯ycie konsekrowane znakiem i świadectwem Królestwa Chrystusowego, w: Jan Pawe³ II, Wierzê w Kośció³, 
Città del Vaticano 1996, s. 539. O «apostolica vivendi forma» mowa jest te¿ w VC 93 i 94.

 2  Jan Pawe³ II, Wola Chrystusa fundamentem ¿ycia konsekrowanego, w: Jan Pawe³ II, Wierzê w Kośció³, Città del 
Vaticano 1996, s. 489.

Studia redemptorystowskie
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Zagadnienie konsekracji dokonuj¹cej siê w ró¿nych formach ¿ycia konse-
krowanego ³¹czy Jan Pawe³ II g³ównie z pierwsza Osob¹ Trójcy Świêtej. Bóg 
Ojciec bowiem rezerwuje sobie wybran¹ osobê w akcie jej ca³kowitego Mu 
zawierzenia3 . Konsekracjê przyjmuje siê zawsze od Ojca, nawet Jezus Chrystus 
ze swej strony konsekruje siê Ojcu dla ludzkości (por. VC 22).

1. POJÊCIE KONSEKRACJI

Konsekracja jest pojêciem ściśle religijnym i wystêpuje we wszystkich reli-
giach4 . Bêd¹ca obecnie w u¿yciu terminologia wywodzi siê od wprowa dzonego 
w Lumen gentium s³owa „consecratur”5 . 

W dokumentach Soboru Watykañskiego II ³aciñskie s³owo «consecratur» 
przet³umaczono jako «poświêca siê». Niektórzy jednak teolodzy twierdz¹, ¿e 
termin ten powinien zostaæ przet³umaczony jako «jest konse krowany», gdy¿ 
takie dopiero t³umaczenie oddaje istotê ³aciñskiego s³owa «consecratur»6  
wskazuj¹cego bardziej na dzia³anie Boga wzglêdem danej osoby.

Termin «konsekrowaæ» oznacza: uczyniæ coś świêtym. Konsekracja wska-
zuje na akt, który jednoczy z Bogiem za pośrednictwem tak ścis³ego zwi¹zku, 
¿e dana osoba zostaje oddzielona od świata i tego co posiada³a i zostaje prze-
znaczona dla Boga7 . W konsekracji pojawiaj¹ siê dwa aspekty. Jeden z nich 
jest negatywny i oznacza: zerwanie, usuniêcie, pewien dystans. Aspekt ten 
jest bardzo eksponowany w religijności prymitywnej. Drugi zaś, pozytywny, 
mówi o relacji wzglêdem Istoty Najwy¿szej i zwi¹zany jest z przeznaczeniem 
wy³¹cznie dla Boga i Jego kultu.

Te dwa rodzaje konsekracji wi¹¿¹ siê ze sob¹. O drugim rodzaju konsekracji 
mówi Konstytucja dogmatyczna o Kościele, kiedy nawi¹zuje do nauki św. Tomasza 
z Akwinu na temat s³u¿by i czci Bo¿ej. W pojêciu konsekracji zakonnej nie 
mo¿e byæ mowy o jakiejś separacji, albowiem – wed³ug Soboru – jest ona 
reprezentacj¹ Przymierza i dlatego akcentuje przede wszystkim przynale¿nośæ 
do Boga. Odpowiedź chrześcijanina, określana od czasów staro¿ytności 

 3  „Je¿eli bowiem naśladowanie odnosi siê bezpośrednio do Osoby Jezusa Chrystusa, który prowadzi 
cz³owieka do Ojca, daj¹c mu mo¿liwośæ udzia³u w Jego zbawczej misji, o tyle konsekracja wi¹¿e siê 
w sposób szczególny z Osob¹ Boga Ojca, który rezerwuje sobie wybran¹ osobê w akcie jej ca³kowitego 
Mu zawierzenia”. M. Je¿owski, Vita consecrata – wprowadzenie w lekturê dokumentu, „¯ycie Konsekrowane” 
(1996) nr 3, s. 18.

 4  Por. P. Spiller, Konsekracja zakonna, w: J. Gogola (Red.), Formacja zakonna 3, Kraków 1997, s. 137.
 5  „Ju¿ wprawdzie przez chrzest umar³ dla grzechu i poświêcony [sacratus] zosta³ Bogu; aby jednak móc 

otrzymaæ obfi tsze owoce ³aski chrztu, postanawia przez ślubowanie rad ewangelicznych w Kościele 
uwolniæ siê od przeszkód, które mog³yby go odwieśæ od ¿arliwej mi³ości i od doskona³ości kultu 
Bo¿ego, i jeszcze ściślej poświêca siê [consecratur] s³u¿bie Bo¿ej”. LG 44. Por. Pawe³ VI, Magno gaudio, 
AAS 56 (1964), s. 566; P. Spiller, dz. cyt., s. 139.

 6  Por. B. Hylla, Wstêp przed Lumen Gentium, w: K. Wójtowicz (Red.), ̄ ycie konsekrowane w dokumentach 
Kościo³a od Vaticanum II do Vita consecrata, Kraków 1998, s. 25.

 7  Por. P. Spiller, dz. cyt., s. 137.
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chrześcijañskiej terminem «propositum», jest wol¹ poświêcenia ca³ego 
¿ycia na s³u¿bê Bogu w nadziei otrzymania obfi tszych owoców ³aski chrztu 
oraz stworzenia bardziej sprzyjaj¹cych warunków dla ¿ycia mi³ości¹ ¿arliw¹ 
i doskona³ości¹ kultu Bo¿ego (LG 44. 1). W tym «propositum» zawiera siê 
wymaganie ca³kowitości (integralności), odrzucenie jakichkolwiek zastrze¿eñ 
(PC 1. 3). Taka integralnośæ czyni z daru dla Boga – wed³ug określenia tra-
dycyjnego – ofi arê ca³opaln¹. Kośció³, za pośrednictwem tych, którym to 
zleci³, poddaje «propositum» próbie i konsekruje je ze strony Boga na mocy 
autorytetu, który od Niego posiada. Konsekracja zakonna jest wziêciem 
na w³asnośæ przez Boga8 . Terminów «consecratio», «consecrare» u¿ywano 
wy³¹cznie na oznaczenie dzia³ania Bo¿ego, podczas gdy na oznaczenie ofi ary 
ludzkiej stosowano terminy «mancipatio», «se devovere». Terminologiê t¹ 
spotykamy u św. Tomasza z Akwinu, w dokumentach Soboru Watykañskiego 
II i w ³aciñskim tekście Evangelica testifi catio9 .

Konsekracja w religii chrześcijañskiej mo¿e byæ rozpatrywana na wielu 
p³aszczyznach. „Istnieje konsekracja w sensie sakralnym, w sensie moralno-
ascetycznym (jako ufne oddanie siê Bogu), w sensie eklezjalno-rytualnym 
(jako akt liturgiczny), a fundamentalnie w sensie biblijno-teologicznym (jako 
daro wanie Ducha Chrystusa wraz z ³ask¹ powo³ania)”10 . Mówi¹c o konsekracji 
w sensie moralno-ascetycznym, niektórzy teolodzy nazywaj¹ j¹ «konsekracj¹ 
dla». Papie¿ Pius XII mówi³, ¿e Instytuty Świeckie s¹ konsekrowane dla Boga 
i dla bliźnich (por. EE 9). Chrześcijanin mo¿e byæ konsekrowany zarówno 
Bogu jak i ludziom w instytucie zatwierdzonym przez Kośció³ jako wspólnota 
bra terska i kościelna11 . 

W nauczaniu Jana Paw³a II mowa jest o wszystkich tych rodzajach konse-
kracji12 . Mo¿na nawet znaleźæ sformu³owania mówi¹ce o tzw. «konsekracji 
dla». Papie¿ pisze bowiem, ¿e „św. Kamil ¿¹da³, aby jego bracia konsekrowali 
siebie dla chorych «tylko ze wzglêdu na mi³ośæ Boga»”13 . Wydaje siê jednak, ¿e 
w pojêciu «konsekracji dla», u¿ytym w powy¿szym tekście, kryje siê bardziej 
wymiar moralny, wymagaj¹cy określonej postawy wzglêdem bliźnich, ni¿ 
sama istota konsekracji. Ponadto poruszaj¹c zagadnienie celu konsekracji 
mo¿na spotkaæ sformu³owanie „konsekracja dla misji” (VC 31).

Jan Pawe³ II przybli¿a znaczenie i wartośæ konsekracji dokonywanej jesz-
cze przed narodzeniem Chrystusa. W Starym Testamencie konsekracja by³a 
zwi¹zana z uświadomieniem sobie przynale¿ności do Boga i wy³¹czności 

 8  Konsekracja nie dokonuje siê w wyniku osobistej świêtości osoby, ale Bo¿ego wyboru. Zob. B. Cole, 
P. Conner, Pe³nia chrześcijañstwa, Poznañ 1997, s. 24.

 9  Por. K. Szafraniec, Teologia ¿ycia zakonnego, „Collectanea Theologica” 50 (1980), f. IV, s. 16-17. 
 10  P. Liszka, Charyzmatyczna moc ¿ycia zakonnego, Wroc³aw 1996, s. 87-88. 
 11  Por. K. Szafraniec, art. cyt., s. 9.
 12  U Jana Paw³a II mo¿na mówiæ tak¿e o «konsekracji zadanej», gdy¿ zawsze jest ona wyzwaniem z myśl¹ 

o powierzonej misji. Ka¿da osoba zakonna pe³ni tê misjê na mocy swej konsekracji. Por. H. Skubisz, 
Konsekracja a apostolstwo wed³ug posynodalnej adhortacji apostolskiej Ojca Świêtego Jana Paw³a II „Vita Consecrata”, 
Warszawa 1998, s. 33.
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w Jego s³u¿bie. Bóg, roztaczaj¹c opiekê nad narodem wybranym, sam kon-
sekrowa³ osoby i rzeczy, przekazuj¹c im w³asn¹ świêtośæ. Nie nale¿y jednak 
tego rozumieæ w znaczeniu, jakoby Bóg wewnêtrznie uświêca³ osoby, a tym 
bardziej rzeczy. Papie¿ t³umaczy to przekazanie świêtości jako przyjmowanie 
osób i rzeczy na w³asnośæ i przeznaczanie ich do Jego bezpo średniej s³u¿by14 . 

Bóg przy porozumiewaniu siê ze swym narodem, pos³ugiwa³ siê wybra-
nymi przez siebie rzecznikami, mê¿ami Bo¿ymi, prorokami, którzy mieli 
przemawiaæ w Jego imieniu. Ze wzglêdu na to zadanie Bóg uświêca³ ich mo-
ralnie poprzez wiêź zaufania i szczególnej przyjaźni, jak¹ z nimi utrzymywa³. 
Dlatego te¿ niektóre z tych osób zyska³y zaszczytne miano «przyjació³ Bo¿ych».

Istnieje jednak pewna zasadnicza ró¿nica pomiêdzy Starym a Nowym 
Testamentem. Przed narodzeniem Chrystusa nie istnia³a ¿adna osoba, 
środek czy narzêdzie instytucjonalne, które dziêki w³asnej, wewnêtrznej mocy 
mog³oby przekazywaæ świêtośæ Boga nawet ludziom najbardziej do tego 
predyspo nowanym. W Nowym Testamencie pojawia siê „wielka nowośæ 
chrześci jañskiego chrztu, dziêki któremu wierz¹cy maj¹ «serce prawe» i zostaj¹ 
wewnêtrznie «obmyci, uświêceni i usprawiedliwieni w imiê Pana naszego Je-
zusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego». (...) Chrystus przyjmuje osobê 
wewnêtrznie na w³asnośæ ju¿ w chrzcie, poprzez który rozpoczyna swoje 
dzia³anie uświêcaj¹ce, «konsekruj¹c» j¹ i budz¹c w niej potrzebê udzielenia 
odpowiedzi, któr¹ On sam umo¿liwia dziêki swej ³asce na miarê psycho-
fi zycznych, duchowych i moralnych zdolności jednostki”15 .

Przed narodzeniem Chrystusa mo¿na te¿ mówiæ o konsekracji ca³ego na-
rodu. To tak¿e naród stawa³ siê wy³¹czn¹ w³asności¹ Boga poprzez szczególne 
przymierze mi³ości oblubieñczej. Tak¹ ideê odnajduje Ojciec Świêty miêdzy 
innymi w Psalmach (por. Ps. 135 [134], 4). Odwo³uje siê do niej, gdy pisze, ¿e 
w ka¿dej osobie konsekrowanej zostaje wybrany w sposób szczególny «Izrael» 
nowego i wiecznego Przymierza (por. RD 8). Konsekracjê narodu t³umaczy 
Papie¿ prawem Starego Testamentu mówi¹cym, ¿e ka¿de pierworodne dziecko 
p³ci mêskiej ma byæ poświêcone Panu (por. £k 2,23; Kp³ 12,8). W ten spo-
sób Naród Wybrany okazywa³ przez swoich pierworodnych synów, ¿e jest 
w ca³ości poświêcony Jahwe oraz ¿e jest Jego ludem16 . Jan Pawe³ II, odwo³uj¹c 
siê do tego w³aśnie aspektu, t³umaczy, i¿ w konsekracji poprzez rady ewangeli-
czne zawiera siê jakby duchowe «pierworództwo» Nowego Przymierza, które 
wype³nia do koñca znaczenie owego «poświêcenia Bogu», jakie by³o udzia³em 
pierworodnych Starego Zakonu17 . 

 13  Jan Pawe³ II, Consecrated to the Sick Solely „for the Love of God”, „Consecrated Life” 14 (1989) nr 2, s. 131.
 14  Por. Jan Pawe³ II, Wymiary ¿ycia konsekrowanego, w: Jan Pawe³ II, Wierzê w Kośció³, Città del Vaticano 

1996, s. 497-498.
 15  Tam¿e, s. 498. 
 16  Por. Jan Pawe³ II, Wasze ¿ycie – świat³em dla świata, w: Jan Pawe³ II, O ¿yciu zakonnym, Poznañ-Warszawa 

1984, s. 72.
 17  Por. Jan Pawe³ II, Świat³o powo³ania, w: K. Wójtowicz (Red.), Ofi arowanie Pañskie z Papie¿em Janem 

Paw³em II, Kraków 1998, s. 90.
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W Kościele konsekracja obecna jest od samego pocz¹tku. W staro¿ytności 
chrześcijañskiej Kośció³ ustanawia³ ró¿ne ryty konsekracji i tak na przyk³ad 
ju¿ w pierwszych wiekach znajdujemy ryt konsekracji dziewic (por. VC 7). 
Istnienie takich rytów wskazuje na praktykê Kościo³a w tym wzglêdzie. Papie¿, 
mówi¹c o konsekracji, lubi siê odwo³ywaæ do nauki św. Tomasza z Akwinu 
(por. VC 17, 35). Teolog ten określa zakonników jako tych, „którzy siebie 
ca³kowicie oddali na s³u¿bê Bogu, sk³adaj¹c poniek¹d z siebie ofi arê ca³opaln¹ 
Bogu”18 . Bardzo charakterystyczny jest przys³ówek «ca³kowicie». W³aśnie 
ten aspekt ca³kowitości, wy³¹czności sta³ siê nieodzo wnym sk³adnikiem 
wszystkich późniejszych defi nicji konsekracji radami ewangelicznymi. Tak¹ 
defi nicjê św. Tomasza Jan Pawe³ II t³umaczy konce pcjami zaczerpniêtymi 
przez Akwinatê z Tradycji Ojców, zw³aszcza z pism św. Hieronima oraz św. 
Grzegorza Wielkiego19 .

Od pocz¹tków XVII wieku w Kościele pojawia siê pewien nowy rys, 
dotycz¹cy konsekracji. W ramach pobo¿ności maryjnej rodzi siê nurt, którego 
cech¹ charakterystyczn¹ by³o konsekrowanie Najświêtszej Dziewicy Maryi 
siebie, ca³ych krajów lub narodów20 . Termin «consecrare» przybra³ wówczas, 
po raz pierwszy w dziejach, rolê pojêcia kluczowego, maj¹cego określiæ ten 
wyj¹tkowy akt religijny, który bêd¹c szczytem oddania siê cz³owieka Bogu lub 
Matce Najświêtszej – powinien siê rozpowszechniæ, zgodnie z myśl¹ propaga-
torów tego nurtu po ca³ym świecie. W nauczaniu papieskim ten aspekt kon-
sekracji jest równie¿ obecny. Jan Pawe³ II mówi¹c o św. Maksymilianie Kolbe 
stwierdzi³, ¿e konsekrowa³ on swoje ¿ycie Niepokalanej Dziewicy i próbo wa³ 
dzieliæ siê wraz ze swoimi przyjació³mi radykaln¹ natur¹ „konsekracji do” 
Niepokalanej Dziewicy21 .

Jan Pawe³ II w rozumieniu konsekracji powo³uje siê czêsto na naukê So-
boru Watykañskiego II. Dokona³ siê tam bowiem pewien charakterystyczny 
prze³om (por. LG 44)22 . Wraz z tym Soborem dokona³a siê zmiana w rozu-
mieniu konsekracji. Przedtem pojmowano konsekracjê raczej rzeczowo 
i odgórnie, mówi¹c ofi cjalnie na przyk³ad o konsekracji kościo³a (świ¹tyni), 

 18  Św. Tomasz, Suma teologiczna, t. 23, Londyn 1982, s. 252.
 19  Por. Jan Pawe³ II, Wymiary ¿ycia konsekrowanego, dz. cyt., s. 497.
 20  Por. L. Balter, Konsekracja Bogarodzicy wzorem konsekracji zakonnej, w: Apostolskie pos³annictwo zakonów, 

(Powo³anie cz³owieka 7), Poznañ 1987, s. 297. Dokonywano równie¿ konsekracji ca³ych narodów 
i pañstw Sercu Jezusowemu. Por. A. Brault, N. Rath, Szczêście w ¿yciu zakonnym, Kraków 1995, s. 45.

 21  Por. Jan Pawe³ II, Give Your Life to Christ to Announce Him in Every Corner of the World, „Consecrated Life”, 
20 (1997) nr 1, s. 11. Wspó³cześnie teolodzy sk³aniaj¹ siê jednak do twierdzenia, ¿e jakakolwiek konse-
kracja stworzeniu by³aby idolatri¹. Traktowanie jakiegokolwiek stworzenia, nawet Dziewicy Maryi, 
na sposób Boga, mo¿e byæ czynieniem sobie bo¿ka. René Laurentin zwraca uwagê, ¿e wed³ug doktry-
ny chrześcijañskiej mo¿na mówiæ tylko o konsekracji wzglêdem Boga. Nie mo¿na konsekrowaæ siê 
komukolwiek innemu, nawet Maryi. Bóg bowiem jedynie jest Świêty, w transcendentnym znaczeniu 
tego s³owa. Tak¹ prawdê przekazuje, wed³ug niego, Biblia. Jako stworzenia wszyscy nale¿¹ jedynie do 
Boga, poniewa¿ ka¿d¹ chwilê ¿ycia posiadaj¹ od Boga. Jedynie Bóg jest autorem wolności i jedynie 
Jemu mo¿na s³u¿yæ. Por. R. Laurentin, The meaning of consecration today, San Francisco 1992, s. 95. Sobór 
Watykañski II odwo³uje siê do tak rozumianej konsekracji. Por. LG 64.

 22  Por. Jan Pawe³ II, Droga doskona³ości, w: Jan Pawe³ II, Wierzê w Kośció³, Città del Vaticano 1996, s. 504.
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o³tarza, dzwonów, kielicha oraz rozci¹gano to pojêcie tak¿e na ludzi (konsekra-
cja dziewic, biskupa, itd.). Na Soborze natomiast nadano konsekracji wymiar 
zdecydowanie osobowy i oddolny, traktuj¹c j¹ wy³¹cznie jako poświêcenie, 
oddanie siê ca³kowite cz³owieka Bogu23 . Takie dopiero poświêcenie, uznane 
i przyjête przez Boga, powoduje przemianê jego wnêtrza24 . Z ofi cjalnego jêzyka 
kościelnego zniknê³y wszystkie konsekracje rzeczowe, przedmiotowe, które 
określane s¹ obecnie jako „poświêcenie” (dedicatio, benedictio)25 .

Jan Pawe³ II w rozwa¿aniach na temat konsekracji wprowadza pewien nowy 
sposób patrzenia na tê rzeczywistośæ. W dotychczasowej nauce Kościo³a 
twierdzono, ¿e konsekracja cz³owieka dokonuje siê poprzez sakramenty wtaje-
mniczenia chrześcijañskiego. Ojciec Świêty tego nie kwestionuje, a nawet 
w Vita consecrata zdaje siê iśæ dalej, gdy twierdzi, ¿e wszyscy s¹ konsekrowani nie 
tylko w sakramentach wtajemniczenia chrześcijañskiego, ale równie¿ wed³ug 
w³asnego stanu. Osoby konsekrowane s¹ konsekrowane za pośrednictwem rad 
ewangelicznych, hierarchia kościelna w sakramencie kap³añstwa, a świeccy 
w sakramencie ma³¿eñstwa (por. VC 31).

Papie¿ mówi wiêc o konsekracji dokonanej w sakramentach oraz wed³ug 
stanu i nakreśla pewien nowy sposób patrzenia na tradycyjn¹ naukê o sta-
nach Kościo³a.

2. ISTOTA KONSEKRACJI

Nie ma ¿ycia zakonnego bez konsekracji, rozumianej jako poświêcenie siê 
Bogu przez akt ślubów lub przyrzeczeñ26 . Konsekracja wprowadza w sferê 
Boga, w Jego absolutne panowanie27 . Rola konsekracji jest ogromna i dlatego 
Jan Pawe³ II czêsto mówi o jej istocie, uwypuklaj¹c jej potrójny charakter: 
paschalny, prorocki, wspólnotowy.

Osoby ślubuj¹ce rady ewangeliczne zanurzaj¹ siê poprzez konsekracjê 
w paschalnej tajemnicy Odkupiciela (por. RD 8). Ojciec Świêty stwierdza, ¿e 

 23  Mo¿na jeszcze stale spotkaæ rozró¿nienia mówi¹ce o dwóch g³ównych rodzajach konsekracji. Jeden 
dotyczy rzeczy, które s¹ konsekrowane i przeznaczone do kultu, a drugi dotyczy osób, które w sposób 
wolny przyjmuj¹ i oddaj¹ siê Bogu i w ten sposób odpowiadaj¹ na Jego powo³anie. „Konsekracja 
oznacza ofi arowanie rzeczy, osób i miejsc, polegaj¹ce z jednej strony na wy³¹czeniu ich z u¿ycia czysto 
świeckiego, a z drugiej strony na przeznaczeniu wy³¹cznie do funkcji sakralnych”. A. Pigna, La vita 
religiosa. Teologia e Spiritualitá, Roma 1982, s. 121.

 24  Halina Skubisz twierdzi, ¿e ju¿ od XVII w. zwrócono szczególn¹ uwagê na rolê osoby i jej czynnośæ 
w akcie konsekracji. Do tego czasu u¿ywano terminu «consecrare» raczej w znaczeniu dzia³ania Boga, 
który wybiera i rezerwuje sobie osoby, rzeczy i miejsca. Por. H. Skubisz, Konsekracja a apostolstwo wed³ug 
posynodalnej adhortacji apostolskiej Ojca Świêtego Jana Paw³a II „Vita Consecrata”, Warszawa 1998, s. 26-27.

 25  L. Balter, Konsekracja ..., dz. cyt., s. 296. 
 26  Por. L. Balter, ¯ycie zakonne sakramentem obecności Bo¿ej w Kościele i świecie, w: B. Bejze (Red.), W kierunku 

chrześcijañskiej kultury, Warszawa 1978, s. 384.
 27  Konsekracja oznacza „bycie wiecznie zakochanym w Chrystusie. Adhortacja na wyra¿enie tego stanu 

u¿ywa terminu «zdecydowana wola ca³kowitego upodobnienia siê do Niego, ¿ycia bosk¹ form¹». 
Znaczy to nie tylko czyniæ coś, ale byæ kimś”. H. Skubisz, dz. cyt., s. 32-33. 
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osoby konsekrowane poprzez to zanurzenie, dokonane w mi³ości ca³kowitego 
oddania, pragn¹ natchn¹æ swoje dusze i cia³a duchem ofi ary, do której wzywa 
św. Pawe³ s³owami: „aby dali cia³a swoje na ofi arê” (Rz 12)28 . Konsekracja 
radami ewangelicznymi ma zatem wymiar ofi ary29 . 

To¿samośæ osoby konsekrowanej mo¿na zrozumieæ tylko wtedy, gdy 
przyjmuje siê za punkt wyjścia totalny charakter jej ofi ary, porównywalnej 
do prawdziwej ofi ary ca³opalnej (por. VC 17). Ofi aruje siê nie tylko to, co siê 
posiada, ale tak¿e to, kim siê jest. Bogu sk³ada siê siebie, ca³¹ swoj¹ osobê. 
To ofi arowanie oprócz codziennego trudu wierności w³asnemu powo³aniu 
mo¿e czasami przybraæ postaæ mêczeñstwa (por. VC 86).

Obok ducha ofi ary, szczególnym wyrazem odniesienia siê osób konsekro-
wanych do misterium paschalnego jest trwa³e prze¿ywanie swojego «stanu 
nawrócenia». Do istoty ¿ycia konsekrowanego nale¿y ci¹g³e stawanie siê, 
postêp w doskona³ości, szczególna wra¿liwośæ i dyspozycyjnośæ na dzia³anie 
³aski Bo¿ej oraz wczuwanie siê w potrzeby Kościo³a. W praktyce s³u¿¹ temu 
czêste rachunki sumienia, rozmyślanie, kierownictwo duchowe, spowiedź 
świêta i codzienna Eucharystia.

Ze wzglêdu na ten paschalny wymiar Papie¿ twierdzi, ¿e ¿ycie konsekro-
wane ma w sobie szczególn¹ wartośæ spo³eczn¹. Polega ona na tym, ¿e ¿ycie 
to jest znakiem i świadectwem walki dobra ze z³em. Walka taka dokonuje siê 
nieustannie w ró¿nych regionach świata30 .

Z relacji pomiêdzy konsekracj¹ radami ewangelicznymi a niektórymi sa-
kramentami wynika, ¿e podstawowy paschalny wymiar chrztu osi¹ga swój 
dojrza³y owoc i swój prawdziwy rozkwit w konsekracji radami ewangelicz-
nymi. Ona to w ca³kiem szczególny sposób jednoczy cz³owieka wierz¹cego 
ze śmierci¹ i zmartwychwstaniem Chrystusa i sprawia, ¿e ¿yje on nowym 
¿yciem, które jest owocem Odkupienia31 .

Wymiar paschalny widoczny jest nie tylko wzglêdem ca³ego ¿ycia konse-
krowanego, ale równie¿ wzglêdem poszczególnych jego elementów. Dotyczy 
to na przyk³ad rad ewangelicznych. One „zak³adaj¹ uto¿samienie siê z Chry-
stusem, z Jego śmierci¹ i zmartwychwstaniem”32 . Skoro poprzez śluby osoba 
konsekrowana ma przyj¹æ formê i sposób ¿ycia swego Mistrza, to nie mo¿e 
zabrakn¹æ w nich tego, co stanowi nieroz³¹czn¹ czêśæ ¿ycia i pos³annictwa 
Chrystusa, a co by³o zwi¹zane z ca³ym dzie³em paschalnym.

 28  Por. Jan Pawe³ II, Paschalny wymiar konsekracji zakonnej, w: Jan Pawe³ II, O ¿yciu zakonnym, Warszawa 
1984, s. 94.

 29  O wymiarze ofi ary w konsekracji radami ewangelicznymi pisze: T. Lis, Duchowośæ ¿ycia konsekrowanego 
w świetle adhortacji Jana Paw³a II „Vita consecrata”, Czêstochowa 1999, s. 20-21.

 30  Por. Jan Pawe³ II, Paschalny wymiar konsekracji zakonnej, dz. cyt., s. 94-95.
 31  Por. tam¿e, s. 94.
 32  Jan Pawe³ II, Los caminos del Evangelio, w: K. Wójtowicz (Red.), ¯ycie konsekrowane w dokumen tach 

Kościo³a od Vaticanum II do Vita consecrata, Kraków 1998, s. 259.
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Z papieskich wskazañ dotycz¹cych formacji osób konsekrowanych wynika, 
¿e przy wszystkich etapach formacji wystêpuje paschalny fundament konse-
kracji. „Pójście za Chrystusem, które dokonuje siê poprzez wybory ka¿dego 
dnia, prowadzi do coraz bardziej świadomego i konkretnego uczestnictwa 
w tajemnicy Jego mêki, śmierci i zmartwychwstania. Dlatego te¿ Kośció³ za-
leca, aby Misterium Paschalne by³o jakby sercem programów forma cyjnych 
oraz źród³em ¿ycia i dojrza³ości. Na takim fundamencie bowiem kszta³tuje 
siê nowy cz³owiek, zakonnik i aposto³”33 .

Adhortacja o ¿yciu konsekrowanym bardzo mocno zaakcentowa³a pro-
rocki charakter konsekracji radami ewangelicznymi i ca³ego ¿ycia konsekro-
wanego. Jest to w nauczaniu Kościo³a swoistego rodzaju nowośæ dana przez 
Jana Paw³a II. Teksty Magisterium Kościo³a prawie milcz¹ o tym wymiarze. 
Ewidentnym przyk³adem takiej postawy jest chocia¿by czwarta sesja generalna 
biskupów ³aciñsko-amerykañskich w Santo Domingo34 . W koñcowym tekście 
tej sesji mowa jest o zadaniach profetycznych katechistów, teologów, rodzin 
i innych, natomiast nigdzie w tym dokumencie nie stosuje siê profetycznego 
wymiaru wzglêdem osób zakonnych35 . Nawet w Lineamenta, przygotowanych 
przez Radê Sekretariatu Generalnego synodu o ¿yciu konsekrowanym, u¿ywa 
siê tylko jeden raz terminu «profetyczny» i to w sensie bardzo ograniczonym 
(por. 29e). Natomiast w Instrumentum laboris znalaz³o siê wiele odniesieñ do 
profetyzmu ¿ycia konsekrowanego36 . Podczas obrad Synodu widaæ ju¿ rady-
kaln¹ zmianê w tym wzglêdzie37 . W ostatnich latach, g³ównie ze strony osób 

 33  Jan Pawe³ II, Messaggio alla XIV Assemblea generale della Conferenza dei Religiosi del Brasile, w: Insegnamenti 
di Giovanni Paolo II, IX/2 (1986), s. 245.

 34  Sesja w Santo Domingo odbywa³a siê w październiku 1992 roku.
 35  Por. P. Spiller, dz. cyt., s. 148.
 36  Abp. Jan Schotte prezentuj¹c tekst Instrumentum laboris stwierdzi³, ¿e ten prorocki charakter stanowi 

jedno z kluczowych zagadnieñ wspó³czesnej refl eksji nad ¿yciem konsekrowanym. Powiedzia³ miêdzy 
innymi, ¿e „bez profetyzmu bycia – nieskuteczny staje siê profetyzm dzia³ania”. Por. J. Schotte, Przed 
IX Zwyczajnym Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów poświeconym ¿yciu konsekrowanemu, „L’Osservatore 
Romano”, wyd. polskie, 15 (1994) nr 9-10, s. 46-50.

 37  Wśród g³osów mówi¹cych wyraźnie o profetycznym wymiarze ¿ycia konsekrowanego mo¿na wymieniæ 
wyst¹pienie abpa Carlosa Amigo Vallejo, metropolity Sevilli (Hiszpania). Wskaza³ on na potrzebê pro-
rockiego świadectwa osób konsekrowanych we wspó³czesnym świecie: „Kośció³ potrzebuje świadectwa 
i nauczania mê¿czyzn i kobiet konsekrowanych. Potrzebuje ich jako mistyków, teologów, proroków 
i aposto³ów”. C.A. Vallejo, Świadkowie Boga, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 16 (1995) nr 1, s. 26. 
Benedict Green z anglikañskiej wspólnoty monastycznej mówi³ o profetyzmie ¿ycia konsekrowanego 
jako jednym z elementów ³¹cz¹cych zakonników ró¿nych Kościo³ów. Por. B. Green, Ekumenizm ducho-
wy, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 16 (1995) nr 1, s. 39. Abp Orlando B. Queredo z Filipin 
stwierdzi³, ¿e „śluby zakonne maj¹ w tym kontekście walor profetyczny w wymiarze spo³ecznym 
i religijnym, s¹ bowiem sprzeciwem wobec sekularyzmu, hedonizmu, materializmu i indywiduali-
zmu”. O. B. Queredo, ¯ycie wśród ubogich, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 16 (1995) nr 1, s. 26-
27. Podczas obrad Synodu by³a mowa równie¿ o przejawach fa³szywego profetyzmu. Na przyk³ad 
w przemówieniu abpa Darío Castrillóon Hoyos z Kolumbii znalaz³o siê sformu³owanie: „Nie zanika 
zjawisko fa³szywego profetyzmu przybieraj¹cego czasem tony hiperkrytyczne”. D. Castrillon Hoyos, 
We wspólnocie Kościo³a, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 16 (1995) nr 1, s. 27. Temu zagadnieniu 
poświêci³ swoje wyst¹pienie Kard. Józef Ratzinger, który przedstawi³ kryteria prawdziwego profety-
zmu: doświadczenie Boga w punkcie wyjścia, mi³ośæ do Kościo³a, akceptacja faktu, ¿e mo¿na zostaæ 
zakwestionowanym, doświadczenie cierpienia z racji braku zrozumienia. Por. J. Ratzinger, Zadania 
proroka, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 16 (1995) nr 1, s. 34.
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konsekrowanych, daje siê s³yszeæ stwierdzenie, ¿e s¹ świadkami profetycznymi, 
prze¿ywaj¹cymi swoje prorockie zadanie jako świadkowie przymierza i jego 
wymogów, jako solidarni z najubo¿szymi i ich cierpieniem.

W swoim nauczaniu Jan Pawe³ II wprowadza now¹ rzeczywistośæ. W Jego 
tekstach bardzo czêsto przewija siê myśl o tym, ¿e ¿ycie konsekrowane ma 
charakter prorocki38  (por. tak¿e VC 73, 84), naturê prorock¹ (por. VC 83), 
misjê prorock¹ (por. VC 87) czy proroczy charyzmat39 . Ponadto osoby konse-
krowane maj¹ uczestniczyæ w prorockiej funkcji Chrystusa (por VC 84), dawaæ 
świadectwo profetycznemu wymiarowi misji ewangelizacyjnej40 , byæ proro-
ckimi świadkami Ewangelii41  (por. tak¿e VC 85) czy wrêcz byæ profetyczn¹ 
obecności¹ Chrystusa42 . Nawet poszczególne elementy ¿ycia konsekrowanego 
maj¹ prorocki charakter, tak jest na przyk³ad z radami ewangelicznymi (por. 
VC 90)43  czy modlitw¹ klasztorn¹44 . Profesja radami ewangelicznymi spe³nia 
tak¿e profetyczn¹ rolê45 , a powo³anie zakonne jest uczestnictwem w prorockiej 
misji Chrystusa46 . Natomiast wśród zadañ, które ma do spe³nienia ¿ycie 
konsekrowane Papie¿ wymienia zadania prorockie (por. VC 73)47 . 

W Adhortacji Vita consecrata prorocki charakter konsekracji jawi siê jako 
szczególna forma uczestnictwa w prorockiej funkcji Chrystusa. Wynika on 
z typowego rady kalizmu w naśladowaniu Chrystusa, z Jego poświêcenia siê 
i misji (por. VC 84). Takim jest ¿ycie konsekrowane, które staje siê „szczegól-
nym uczestnictwem w proroczej misji samego Chrystusa”48 .

 38  Por. Jan Pawe³ II, To consecrated women in Maipu – Chile, w: J. Beyer (Red.), John Paul II Speaks to Religious, 
t. 5, Baltimore 1989, s. 53.

 39  Por. Jan Pawe³ II, Wznios³e poznanie Chrystusa, w: Jan Pawe³ II, O ¿yciu zakonnym, Poznañ-Warszawa 1984, 
s. 23.

 40  Por. Jan Pawe³ II, Wasze powo³anie zakonne jest znakiem dla świata i Kościo³a, w: Jan Pawe³ II, O ¿yciu zakon-
nym, Poznañ-Warszawa 1984, s. 177.

 41  Por. Jan Pawe³ II, To the International Union of Superiors General in Rome, w: J. Beyer (Red.), John Paul II Speaks 
to Religious, t. 7, Baltimore 1993, s. 64.

 42  Por. Jan Pawe³ II, With the Radical Spirit of the Beatitudes Make Christ Present in the World, „Consecrated Life” 
14 (1989) nr 2, s. 197.

 43  Por. Jan Pawe³ II, To consecrated women in Maipu – Chile, w: J. Beyer (Red.), John Paul II Speaks to Religious, 
t. 5, Baltimore 1989, s. 53; Jan Pawe³ II, To Women Religious and a Group of Young Women in Augsburg – Germany, 
w: J. Beyer (Red.), John Paul II Speaks to Religious, t. 5, Baltimore 1989, s. 72.

 44  Por. Jan Pawe³ II, W modlitwie u stop krzy¿a, w: Jan Pawe³ II, O ¿yciu zakonnym, Poznañ-Warszawa 1984, 
s. 102.

 45  Por. Jan Pawe³ II, To the International Union of Superiors General, in Rome, w: J. Beyer (Red.), John Paul II 
Speaks to Religious, t. 5, Baltimore 1989, s. 82.

 46  Por. Jan Pawe³ II, B¹dźcie świat³em dla wszystkich ludzi, w: K. Wójtowicz (Red.), Ofi arowanie Pañskie 
z Papie¿em Janem Paw³em II, Kraków 1998, s. 117.

 47  Maria Cichawa, w oparciu o nauczanie Jana Paw³a II, wylicza nastêpuj¹ce g³ówne elementy misji 
proroczej osób konsekrowanych: świadectwo ¿ycia jako odpowiedź osób konsekrowanych na negacjê 
Boga w świecie, doświadczenie Boga u podstaw misji prorockiej osób konsekrowanych oraz rady 
ewangeliczne jako wyzwanie dla świata. Por. M. Cichawa, Prorocki wymiar charyzmatu Sióstr Karmelitanek 
Dzieci¹tka Jezus w świetle posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Ojca Świêtego Jana Paw³a II „Vita consecrata”, 
Warszawa 1999, s. 41-67.

 48  Jan Pawe³ II, B¹dźcie świat³em dla wszystkich ludzi, w: K. Wójtowicz (Red.), Ofi arowanie Pañskie z Papie¿em 
Janem Paw³em II, Kraków 1998, s. 117.
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W nauczaniu papieskim teksty o profetyzmie ¿ycia konsekrowanego bar-
dzo czêsto umieszczane s¹ w rozwa¿aniach dotycz¹cych znaku. Ojciec Świêty 
odwo³uje siê bowiem do przemyśleñ Soboru Watykañskiego II, który patrzy 
na tê formê ¿ycia w Kościele jako na szczególny znak (por. LG 44). Znak ten 
wyra¿a siê przez „prorockie świadectwo pierwszeñstwa Boga i ewangelicznych 
wartości w ¿yciu chrześcijanina” (VC 84)49 .

Czêsto Papie¿ mówi, ¿e wspó³czesny świat doświadczaj¹cy wielu 
niesprawiedliwości i problemów spragniony jest przes³ania Ewangelii. W tym 
kontekście kierowana jest prośba, aby ¿ycie konsekrowane by³o prorockie, 
¿eby by³o znakiem Dobrej Nowiny, znakiem nadziei. Z jednej strony pro-
rockie zadanie ¿ycia konsekrowanego polega na przypominaniu zamys³u 
Bo¿ego wzglêdem ludzi (chodzi o zamys³ zbawienia i pojednania ludzkości), 
a z drugiej polega ono na tym, aby osoby konsekrowane by³y na us³ugach tego 
zamys³u (por. VC 73). W dalszej czêści tego fragmentu Adhortacji wymienione 
s¹ warunki, jakie nale¿y spe³niæ, aby byæ wiernym swemu zadaniu. Chodzi 
o g³ê bokie prze¿ycie doświadczenia Boga oraz uświadomienie sobie wyzwañ 
swojej epoki, aby odkryæ ich g³êboki sens teologiczny. 

Aby odpowiedzieæ ludziom na odwieczne pytania dotycz¹ce sensu obec-
nego i przysz³ego ¿ycia, znaki czasu musz¹ byæ rozeznawane w świetle Ewan-
gelii. Czêsto bowiem ślady Boga s¹ w świecie zatarte. Zadanie odczyty wania 
i wyjaśniania tych znaków spoczywa równie¿ na zakonnikach, od których 
wymaga siê „zdecydowanego świadectwa prorockiego” (por. VC 85). To oni 
„zostali wezwani do dawania szczególnego świadectwa temu profetycznemu 
wymiarowi”50 . 

Wśród tekstów papieskich mo¿na znaleźæ i takie, które mówi¹ o proro-
czym charyzmacie ¿ycia konsekrowanego. W tego typu rozwa¿aniach chary-
zmat nabiera wymiaru proroczego, gdy osoby konsekrowane automatycznie 
świadcz¹ swym ¿yciem o Chrystusie51 . Chodzi tu o aspekt egzystencjalny, 
w którym świa dectwo jest czymś nieodzownym. Wiernośæ autentycznym 
wartościom konse kracji radami ewangelicznymi ukazuje wszystkim ludziom 
ten wymiar charyzmatu.

Proroctwo zawsze czerpie szczególn¹ moc przekonywania ze zgodności 
miêdzy przepowiadaniem a ¿yciem. Dla Jana Paw³a II nie ma nic bardziej 
prorockiego ni¿ ¿ycie poświêcone Bogu, Jego misji i czynienie Chrystusa obec-
nym wśród ludzi52 . Radykalizm ¿ycia jest konieczny do tego, by na sposób 

 49  Jan Pawe³ II, Homilia na zakoñczenie IX Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, AAS 87 (1995) 
7, s. 633. Z tak¹ opini¹ zgadzaj¹ siê i inni teolodzy twierdz¹c, ¿e funkcja profetyczna wyra¿a siê 
w stawaniu siê znakiem. Por. L. M. Örsy, Otwarcie siê na Ducha. ¯ycie zakonne po Vaticanum II, Warszawa 
1976, s. 12-13; M. Prat Mal, P. Grelot, Świadectwo, w: X. Leon-Dufour (Red.), S³ownik teologii biblijnej, 
Poznañ 1990, s. 949-952; P. Ternant, Znak, w: X. Leon-Dufour (Red.), S³ownik teologii biblijnej, dz. 
cyt., s. 1143. Innymi s³owy: „byæ prorokiem to znaczy byæ świadkiem oraz znakiem”. K. Szafraniec, 
art. cyt., s. 7.

 50  Jan Pawe³ II, Wasze powo³anie zakonne jest znakiem dla świata i Kościo³a, dz. cyt., s. 177.
 51  Por. Jan Pawe³ II, Wznios³e poznanie Chrystusa, dz. cyt., s. 23.
 52  Por. Jan Pawe³ II, To Consecrated Women in Maipu – Chile, dz. cyt., s. 53.



175TEOLOGIA

profetyczny pokornie zwiastowaæ nadejście nowej ludzkości w Chrystusie53 . 
Chodzi w tym wzglêdzie o specyfi czne świadectwo ¿ycia. Patrz¹c z teologicznej 
perspektywy trzeba stwierdziæ, ¿e w takim w³aśnie świadectwie tkwi sekret 
prawdziwie profetycznego ¿ycia54 . Osoby konsekrowane staj¹ siê znakiem 
ewangelicznej nadziei przez ¿ycie prowadzone blisko tych, którzy s¹ spragnie-
ni sprawiedliwości, pokoju i mi³ości. Papie¿ przypomina, ¿e na przestrzeni 
wieków by³o wiele takich sytuacji, w których osoby konsekrowane ukaza³y 
swym ¿yciem oddanie siêgaj¹ce granic heroizmu. Dzia³o siê tak chocia¿by 
podczas s³u¿by ofi arom chorób zakaźnych. Takie oddanie przynale¿y „do 
prorockiej natury ¿ycia konsekrowanego” (VC 83).

Konsekrowani staj¹ siê te¿ „prorockimi świadkami Ewangelii”55 , czy nawet 
„profetyczn¹ obecności¹ Chrystusa”56 . Świadectwo dawane a¿ do szczytu he-
roizmu, którego nie mo¿na porównaæ do ¿adnej zwyk³ej aktywności ludzkiej 
sprawia, ¿e konsekracja radami ewangelicznymi mo¿e spe³niaæ profetyczn¹ 
rolê57 . Radykalizm czy heroizm ¿ycia, nazywany przez Papie¿a profetyzmem 
rad ewangelicznych, mo¿liwy jest do osi¹gniêcia jedynie za pomoc¹ Bo¿ej 
³aski58 . 

¯ycie braterskie jest równie¿ czynnym proroctwem w spo³eczeñstwie. 
Ka¿de spo³eczeñstwo, choæ czasami sobie tego do koñca nie uświadamia, 
odczuwa g³êbok¹ têsknotê za braterstwem bez granic. Wiernośæ w³asnemu 
charyzmatowi nakazuje osobom konsekrowanym, by wszêdzie dawa³y świade-
ctwo jednoznaczne i jawne na wzór proroków, którzy nie bali siê naraziæ 
swojego ¿ycia.

Papie¿ bardzo czêsto wi¹¿e misjê prorock¹ z radami ewangelicznymi. 
Misja ta staje wobec trzech wyzwañ skierowanych do ca³ego Kościo³a. Wy-
zwania te obecne by³y w ci¹gu ca³ej historii Kościo³a. Ojciec Świêty mówi, 
¿e wspó³czesne spo³eczeñstwo nadaje tym wyzwaniom nowe formy, czasa-
mi bardzo radykalne w niektórych czêściach świata. Ludzie ślubuj¹cy rady 
ubóstwa, czystości i pos³uszeñstwa s¹ w stanie skutecznie odpowiedzieæ na 
te wyzwania. To w³aśnie rady ewangeliczne „przynaglaj¹ Kośció³, a zw³aszcza 
osoby konsekrowane, by ukazywa³y w pe³nym świetle ich g³êboki sens antro-
pologiczny i dawa³y o nich świadectwo” (VC 87). Profesja czystości, ubóstwa 
i pos³u szeñstwa jest jednocześnie wezwaniem, by nie lekcewa¿yæ ran zadanych 
przez grzech pierworodny. Choæ Papie¿ potwierdza wartośæ dóbr stworzo-
nych, to jednak zawsze podkreśla ich wzglêdnośæ i wskazuje na Boga jako 
na Dobro Absolutne.

 53  Por. Jan Pawe³ II, Siostry zakonne – świat³ości¹ Kościo³a i ludzkości, w: Jan Pawe³ II, O ¿yciu zakonnym, 
Poznañ-Warszawa 1984, s. 15.

 54  Por. Jan Pawe³ II, To the International Union of Superiors General in Rome, (14.05.87), dz. cyt., s. 82.
 55  Jan Pawe³ II, To the International Union of Superiors Generaln in Rome, (16.05.91), dz. cyt., s. 64.
 56  Jan Pawe³ II, With the Radical Spirit of the Beatitudes Make Christ Present in the World, dz. cyt., s. 197.
 57  Por. Jan Pawe³ II, To the International Union of Superiors General in Rome, dz. cyt., s. 82.
 58  Por. Jan Pawe³ II, Siostry zakonne – świat³ości¹ Kościo³a i ludzkości, w: Jan Pawe³ II, O ¿yciu zakonnym, 

Poznañ-Warszawa 1984, s. 15.
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W kontekście profetycznym Jan Pawe³ II poświêca najwiêcej uwagi radzie 
ubóstwa. Przez ten ślub osoby konsekrowane mog¹ „mieæ udzia³ w profe-
tycznym losie pokornych, ubogich i spo³ecznie najni¿ej stoj¹cych”59 . Ewange-
liczne ubóstwo przeciwstawia siê z moc¹ ba³wochwalczemu kultowi mamony 
i staje siê proroczym wo³aniem skierowanym do spo³eczeñstwa, które ¿yj¹c 
w wielu czêściach świata w dobrobycie, jest wystawione na niebezpie czeñstwo 
utraty poczucia umiaru i świadomości istotnej wartości rzeczy. Dlatego, bar-
dziej ni¿ w innych epokach, wo³anie to znajduje pos³uch tak¿e u tych, którzy 
zdaj¹c sobie sprawê z ograniczoności zasobów naszej planety, domagaj¹ siê 
poszanowania i ochrony stworzenia przez ograniczenie konsumpcji, zacho-
wanie trzeźwego umiaru i wyznaczenie stosownych granic w³asnym pragnie-
niom (por. VC 90). Papie¿ przypomina osobom konsekro wanym, ¿yj¹cym 
w krajach, w którym dobrobyt i konsumpcjonizm s¹ g³êboko zakorzenione, 
¿e świadome i radosne zaakceptowanie ubóstwa, odzwierciedla prorocki znak 
ostatecznego i bogatego ¿ycia w Bogu60 .

Analizuj¹c inne istotne elementy ¿ycia konsekrowanego, widaæ, ¿e i one 
w nauczaniu papieskim maj¹ charakter prorocki. Tak jest na przyk³ad z mo-
dlitw¹ klasztorn¹, która ma „wartośæ apostolsk¹ albo jak równie¿ zwykle siê 
mówi profetyczn¹”61 .

Profetyczna funkcja przys³uguje nie tylko osobom ślubuj¹cym rady ewan-
geliczne. Papie¿ mówi równie¿ o profetycznym charakterze funkcji pasterzy 
Kościo³a, czy te¿ powo³ania wiernych świeckich. Zwraca przy tym uwagê, 
aby nigdy nie przeciwstawiaæ charyzmatu ¿ycia konsekrowanego instytucji 
hierarchii oraz profetyzmu zakonników – misji biskupów czy profetycznemu 
charakterowi powo³ania świeckich62 . Profetyzm jest wpisany w naturê ¿ycia 
konsekrowanego, ale i wyra¿a siê w wielu innych p³aszczyznach Wspólnoty 
Ludu Bo¿ego.

W przemówieniach papieskich dotycz¹cych ¿ycia konsekrowanego mo¿na 
bez trudu odnaleźæ teksty mówi¹ce o wspólnotowym charakterze konse-
kracji. Ka¿da wspólnota osób konsekrowanych ma ściśle określone zadanie 
wzglêdem tworz¹cych j¹ cz³onków oraz wobec ca³ego Kościo³a. 

Konsekracja zawsze jest sk³adana i dokonuje siê w jakiejś rodzinie zakonnej 
czy instytucie. Nikt z osób konsekrowanych nie jest wyizolowany i nie tworzy 
«jednoosobowego» zgromadzenia. Akt konsekracji jest wewnêtrznie zanu-
rzony w ¿yciu wspólnotowym. Dziêki temu wspólnota pomaga prze¿ywaæ 
konkretnej jednostce odpowiednio w³asn¹ konsekracjê. „W klimacie brater-

 59  Jan Pawe³ II, To Major Superiors of Men and Women Religious of Italy, w: J. Beyer (Red.), John Paul II Speaks 
to Religious, t. 7, Baltimore 1993, s. 72.

 60  Por. Jan Pawe³ II, To Women Religious and a Group of Young Women in Augsburg – Germany, w: J. Beyer (Red.), 
John Paul II Speaks to Religious, t. 5, Baltimore 1989, s. 72.

 61  Jan Pawe³ II, W modlitwie u stóp krzy¿a, w: Jan Pawe³ II, O ¿yciu zakonnym, Poznañ-Warszawa 1984, s. 102.
 62  Por. Jan Pawe³ II, Los caminos del Evangelio, dz. cyt., s. 363.
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stwa, o¿ywianego przez Ducha Świêtego, ka¿dy cz³onek wspólnoty prowadzi 
z innymi owocny dialog, aby odkrywaæ wolê Ojca, wszyscy zaś dostrzegaj¹ 
w osobie prze³o¿onego wyraz ojcostwa Boga oraz w³adzy udzielonej przez 
Boga, w s³u¿bie rozeznaniu i komunii” (VC 92). Ka¿dy cz³onek wspólnoty ma 
realizowaæ zadania dane instytutowi, który z kolei spe³niaj¹c specyfi czny cha-
ryzmat nabiera mocy i rozwija siê. Instytut dzia³a zawsze poprzez konkretne 
osoby i dlatego w ich pos³udze zauwa¿a siê wspólnotowy wymiar konsekracji.

3. STRUKTURA KONSEKRACJI

Konsekracja, podobnie jak powo³anie, nie uobecnia siê w jednym mo-
mencie czy wydarzeniu. Nie jest to rzeczywistośæ jednorazowa, dokonuj¹ca 
siê wy³¹cznie w chwili sk³adania ślubów zakonnych, czy innych przyrzeczeñ. 
Konsekracja, stale rosn¹c i pog³êbiaj¹c siê, mo¿e rozci¹gaæ siê na ca³e ¿ycie.

 Konsekracja radami ewangelicznymi jest rzeczywistości¹ z³o¿on¹ z ele-
mentów boskich i ludzkich. Obecne dokumenty Kościo³a, bazuj¹c na nauce 
Soboru Watykañskiego II, mówi¹, ¿e na konsekracjê sk³adaj¹ siê dwa zasadni-
cze elementy: dzia³anie Boga – uprzedzaj¹ce i potwierdzaj¹ce czyn cz³owieka 
oraz czynna wspó³praca samego cz³owieka, sk³adaj¹cego Bogu ofi arê z siebie. 
Niektórzy mówi¹ o konsekracji obiektywnej (dzia³anie Boga) oraz o konsekra-
cji subiektywnej (dzia³anie cz³owieka)63  Ujmuj¹c tê rzeczywistośæ jêzykiem 
dawnej, klasycznej teologii, mo¿na powiedzieæ, ¿e obok «opus operantum», 
typowego dla ówczesnego pojmowania konsekracji, pojawi³o siê wyraźnie 
«opus operantis» – dzie³o cz³owieka oddaj¹cego siebie Bogu, dowartościowane 
w pe³ni dopiero w dobie Soboru Watykañskiego II64 .

W konsekracji uwzglêdnia siê dwa etapy: pierwszy to inicjatywa Boga, który 
przyjmuje osobê, a drugi to inicjatywa tego, który siê ofi aruje.

W pierwszym etapie Bóg, dziêki dzia³aniu swojego Ducha, wybiera kon-
kretn¹ osobê. Bóg dzia³a przez szczególn¹ ³askê przybieraj¹c¹ ró¿ne formy 
i przenikaj¹c¹ ró¿ne p³aszczyzny ¿ycia. Cz³owiek jest zdolny poświêciæ siê 
Trójcy, poniewa¿ to Bóg konsekruje osobê dla Siebie. Pocz¹tkiem konsekra-
cji radami ewangelicznymi jest zawsze Bo¿e wezwanie, które kieruje Ojciec 
przez Ducha Świêtego65 . Bóg udziela potrzebnej ³aski, a¿eby na tê konsekracjê 
p³yn¹c¹ ze strony Trójcy móg³ cz³owiek w odpowiedni sposób odpowiedzieæ.

 63  Por. J. Pietkiewicz, Konsekracja zakonnicy realizowana w ¿yciu codziennym, w: Apostolskie 
pos³annictwo zakonów, (Powo³anie cz³owieka 7), Poznañ 1987, s. 353; Niektórzy jednak zamiast 
rozró¿nienia konsekracja obiektywna i subiektywna mówi¹ o konsekracji, która jest dzie³em samego 
Boga oraz o profesji jako o odpowiedzi cz³owieka. Por. M. Szymula, Duchowośæ zakonna, Warszawa 
1998, s. 48.

 64  Por. L. Balter, Konsekracja ..., dz. cyt., s. 297.
 65  Por. Jan Pawe³ II, To Priests and Religious in Bujumbura – Burundi, w: J. Beyer (Red.), John Paul II Speaks to 

Religious, t. 6, Baltimore 1991, s. 232; EE 47; PI 8.
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Konsekracja jest przede wszystkim procesem wychowawczym. Bóg Ojciec 
jest pierwszym i najdoskonalszym Wychowawc¹. Jest On przede wszystkim 
Wychowawc¹ tych, którzy siê Mu poświêcaj¹. W tym dziele Bóg Ojciec 
pos³uguje siê tak¿e pośrednictwem ludzi. Stawia On starszych braci i siostry 
u boku tych, których powo³uje. Formacja jest zatem uczestnictwem w dziele 
Ojca, który za pośrednictwem Ducha kszta³tuje w sercach m³odych mê¿czyzn 
i kobiet myśli i uczucia Syna (por. VC 66).

Chocia¿ konsekracja jest zawsze darem i dzie³em samego Boga, to zak³ada 
wspó³pracê cz³owieka. Nie mo¿na mówiæ o zniewalaj¹cym dzia³aniu Boga, 
które doprowadza do nieświadomości czy do jakiegoś automatycznego 
dzia³ania osoby. W konsekracji cz³owiek, id¹c tylko pod wp³ywem wezwania 
Bo¿ego, poświêca siebie ca³kowicie Trójcy. To Bóg ze swej strony przyjmuje, 
zatwierdza i uświêca, czyli konsekruje dobrowolnie z³o¿on¹ ofi arê. Ostateczne 
s³owo nale¿y zawsze do Boga, ale zak³ada ono wcześniejsze, a tak¿e równo-
czesne wspó³dzia³anie cz³owieka.

Drugi etap zwi¹zany jest z odpowiedzi¹ cz³owieka. Osoba niesie w sobie 
konsekracjê i jednocześnie konsekruje siê Ojcu (por. VC 111). Od strony cz³o-
wieka mo¿na wyliczyæ dwa kolejne podetapy tego procesu. Jest to konsekra-
cja sk³adana i konsekracja prze¿ywana na co dzieñ. Do tej pierwszej mo¿na 
zaliczyæ akt profesji, a do drugiej – ca³e ¿ycie prowadzone moc¹ tego aktu.

Konsekracja sk³adana dokonuje siê poprzez profesjê rad ewangeli cznych66 . 
Profesja jest publicznym aktem pe³nej konsekracji Bogu we Wspólnocie Ludu 
Bo¿ego, aktem dokonuj¹cym siê w perspektywie celu, którym jest zbawienie 
świata. Profesja zwi¹zana jest ze ślubami zakonnymi lub innymi świêtymi 
wiêzami, które sw¹ natur¹ s¹ podobne do ślubów67 .

Cz³owiek w wolności odpowiada na Bo¿¹ inicjatywê. Nie traci mo¿liwości 
wyboru i nie zostaje zmuszony do z³o¿enia profesji. Jest to jego wolna decyzja. 
Osoba sk³adaj¹ca profesjê oddaje siê Panu i poświêca siê Jemu ca³kowicie. 

 66  Bogus³aw Kuca pisze, ¿e „od pocz¹tków ¿ycia zakonnego w Kościele istnia³a profesja. By³ to obrzêd 
zewnêtrzny, przez który kandydat w³¹cza³ siê w omawiane ¿ycie zakonne. Profesja zakonna w pierw-
szych wiekach Kościo³a przybiera³a ró¿ne formy, przy czym jej istota polega³a na woli oddania siê 
Bogu na s³u¿bê. Pocz¹tkowo istnia³ tzw. rodzaj profesji milcz¹cej, która polega³a na tym, ¿e kandydat, 
który ukoñczy³ nowicjat, przywdziewa³ habit i przy³¹cza³ siê do wspólnoty, bez formalnego w³¹czenia. 
Pocz¹tkowo profesja jako taka nie by³a wyraźnie określona. Dopiero od Pachomiusza (IV w.), a tak¿e 
od św. Bazylego i św. Benedykta wprowadzono j¹ jako wyraźn¹ i notowan¹ na piśmie. W XII wieku 
profesja nale¿a³a ju¿ do istotnych elementów ¿ycia zakonnego, a teologia i prawnicy ustalili naukê 
o niej mówi¹c, ¿e kto nie z³o¿y profesji w zakonie zatwierdzonym przez Stolicê Apostolsk¹ nie posiada 
przynale¿ności do stanu zakonnego”. B. Kuca, Obowi¹zki osób konsekrowanych wynikaj¹ce z profesji zakonnej 
w świetle prawodawstwa Jana Paw³a II: studium teologiczno-kanoniczne, Warszawa 1999, s. 13. Zob. tak¿e na 
temat profesji w ujêciu historycznym J. R. Bar, Prawo zakonne po Soborze Watykañskim II, Warszawa 1977, 
s. 

 67  Instrukcja o odnowie formacji zakonnej Renovationis causam, wydana w 1969 roku, dopuści³a po raz 
pierwszy mo¿liwośæ zast¹pienia ślubów czasowych innego rodzaju zobowi¹zaniem. Forma praw-
na zobowi¹zania mo¿e byæ ró¿na. Mo¿e to byæ: ślub, przysiêga czy przyrzeczenie. Śluby lub inne 
zobowi¹zania powoduj¹ konsekwencje kościelne. O zakonnikach i zakonnicach jest napisane w In-
strukcji Istotne elementy..., ¿e „zostaj¹ oni przez pos³ugê Kościo³a poświêceni Bogu (kan. 607 i 654) 
i w³¹czeni, z uprawnieniami i obowi¹zkami określonymi przez prawo, do swego instytutu”. EE 53 
§ 4; por. RC 2. 34; J. M. Hennaux, Obietnica i ślub jako etapy zakonnej konsekracji, w: F. J. Steinmetz, J. M. 
Hennaux, S. Decloux (Red.), Sens ¿ycia w zakonie, Kraków 1992, s. 36
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G³êbokim korzeniem konsekracji nie s¹ śluby, a jest nim przedziwne dzie³o 
Ojca konsekruj¹cego dla Siebie swoje stworzenie. Bóg konsekruje dla Sie-
bie, czyli czyni wybranych swoj¹ w³asności¹, wyrywa ich z wszelkiej innej 
przynale¿ności, s³u¿by czy posiadania. Jest to szczególny dar ³aski.

Konsekracja od strony cz³owieka jest zawsze uzale¿niona od tej pierwszej 
konsekracji, która dokonuje siê ze strony Boga. Gdyby Bóg najpierw nie kon-
sekrowa³ osoby dla Siebie, nigdy cz³owiek nie by³by w stanie konsekrowaæ 
siê Jemu. Dlatego Bóg jest istotnie zasad¹ konsekracji. Od cz³owieka jednak 
zale¿y decyzja i podjêcie tej konsekracji. Sam akt konsekracji jest jedynie ofi -
cjalnym wkroczeniem na drogê ¿ycia wymagaj¹cego nieustannej ofi ary z siebie 
i prze¿ywania ¿ycia w ścis³ym zespoleniu z Chrystusem.

Wyrazem decyzji ze strony cz³owieka jest pe³ne i dobrowolne oddanie sie-
bie Bogu68 . Konsekracja osoby, na podstawie rad ewangelicznych, powoduje 
wy³¹czne poświêcenie cz³owieka Bogu. Takie zaś poświêcenie poprzez rady 
ewangeliczne nazywane jest przez Ojca Świêtego „idea³em konsekracji osoby”69 .

Gdy osoba dokona aktu profesji, zaczyna siê drugi podetap, czyli konse-
kracja prze¿ywana na co dzieñ. Osoby konsekrowane wybrane przez Ojca s¹ 
powo³ane do nieustannego szukania Boga, do skierowania swych pragnieñ 
ku Ojcu, do utrzymywania z Nim modlitewnego kontaktu, do ofi arowania 
Mu swego serca pa³aj¹cego mi³ości¹70 . W konsekracji radami ewangelicznymi 
nigdy nie mo¿na poczuæ siê konsekrowanym kiedyś, dawno, w przesz³ości. 
Zawsze trzeba byæ konsekrowanym w³aśnie teraz, w czasie obecnym. Przy-
mierze nale¿y urzeczywistniaæ ka¿dego dnia. Jednorazowy akt konsekracji 
nie decyduje o jako ści ¿ycia konsekrowanego. Nie mo¿na wiêc mówiæ o kon-
sekracji jako o rzeczy wistości dokonanej. Konsekracja trwa ca³e ¿ycie71 . Mo¿e 
jednak nast¹piæ, w jakimś sensie, unicestwienie konsekracji lub przynajmniej 
pozbawienie jej mocy. Nastêpuje to wówczas, gdy osoba konsekrowana nie 
jest wierna swym ślubom. 

Poza Bogiem i cz³owiekiem w ca³ym procesie konsekracji ujawnia siê jeszcze 
trzeci podmiot. Ukazuje on i objawia specyfi cznośæ konsekracji radami ewan-
gelicznymi. Konsekracja ta dokonuje siê za pomoc¹ interwencji Kościo³a72 . To 

 68  Jest to „przymierze we wzajemnej mi³ości i wierności, w komunii i pos³annictwie, zawartym dla chwa³y 
Boga, jest radości¹ osoby konsekrowanej i zbawieniem świata” (EE 5).

 69  Jan Pawe³ II, Mulieris dignitatem, w: P. S³abek, J. Jêkot (Red.), Wybór listów Ojca Świêtego Jana Paw³a II, 
t. 1, Kraków 1997, s. 120.

 70  Por. Jan Pawe³ II, Praktyka modlitwy w ¿yciu konsekrowanym, w: Jan Pawe³ II, Wierzê w Kośció³, Città del 
Vaticano 1996, s. 530.

 71  W „Propositiones” przed Synodem na temat ¿ycia konsekrowanego pojawi³y siê propozycje odnośnie do 
konsekracji czasowej. Jedn¹ z nich wysun¹³ tajlandzki biskup Phimphinsan. Jednak synod w dyskusjach 
o konsekracji nie poszed³ t¹ drog¹. Warto przy tej okazji przypomnieæ, ¿e sprawa zaanga¿owania cza-
sowego, poprzedzaj¹cego zaanga¿owanie defi nitywne, pojawi³a siê w ¿yciu zakonnym dopiero w XIX 
wieku. Do tego czasu w Instytutach o ślubach prostych i wieczystych znany by³ tylko jeden rodzaj 
zaanga¿owania, od razu ostateczny, podejmowany po okresie probacji nowicjackiej, nie d³u¿szej ni¿ 
dwa lata. Por. M. Je¿owski, art. cyt., s. 11; J. M. Hennaux, Obietnica ..., dz. cyt. s. 36.



180 STUDIA REDEMPTORYSTOWSKIE

on przyjmuje śluby, b³ogos³awi i zatwierdza ofi arê oraz przedstawia j¹ Bogu. 
Kośció³, dziêki swojej pos³udze zbawczej i uświêcaj¹cej, udziela tej konsekracji 
nowej pe³ni. Nie tylko przyjmuje On dar powo³anej osoby, lecz równie¿ czyni 
siê tego daru gwarantem. Kośció³ porêcza osobie konsekrowanej, ¿e posiada 
dar Boga – czyli, ¿e jest konsekrowany przez Boga – i sam go b³ogos³awi oraz 
poświêca w imiê Pana, moc¹ Jego Ducha (por. VC 3, 7).

Poprzez tak¹ konsekracjê du¿o zyskuje i sam Kośció³, gdy¿ „konsekracja za-
konna jest szczególnym darem Boga dla Kościo³a”73 . Wspólnota Ludu Bo¿ego 
znajduje w osobach konsekrowanych szczególn¹ pomoc. Papie¿ przemawiaj¹c 
do sióstr zgromadzonych w Nursji stwierdzi³, ¿e poprzez ¿ycie pe³ne ukrytego 
poświêcenia staj¹ siê orêdowniczkami Kościo³a wobec Ojca Mi³osierdzia, 
w trudnościach, z którymi zawsze wszyscy siê borykaj¹74 . Wynika z tego, ¿e 
nie tylko Kośció³ jest gwarantem dla osoby konsekrowanej, ale osoba ta staje 
siê orêdownikiem Kościo³a wobec Pierwszej Osoby Trójcy Świêtej. Korzyści 
s¹ wiêc obopólne. 

Bardzo czêsto w wypowiedziach papieskich, mówi¹cych o istocie konse-
kracji radami ewangelicznymi, mowa jest o mi³ości. Czasami jest to pe³na 
upodobania mi³ośæ do Boga75 , innym razem mi³ośæ do bliźnich, jak¹ zaszcze-
pia w ludzkim wnêtrzu wezwanie Chrystusa (por. RD 8), a jeszcze innym 
mi³ośæ odkupieñcza, która jest zarazem mi³ości¹ oddania (por. RD 8). W kon-
sekracji ³¹cz¹ siê wiêc dwa rodzaje mi³ości: mi³ośæ Boga i mi³ośæ cz³owieka. 
Przy czym mi³ośæ ze strony osoby konsekrowanej skierowana jest zarówno 
do Boga, jak i do drugiego cz³owieka. Dla Ojca Świêtego konsekracja jest 
jednak w pierwszym rzêdzie znakiem i przejawem mi³ości Boga, a dopiero 
później cz³owieka76 .

Mi³ośæ ze strony Boga, która jest obecna od samego pocz¹tku konse kracji, 
ujawnia siê na wielu p³aszczyznach. Stoj¹ce zawsze u pocz¹tku konsekracji 
radami ewangelicznymi wezwanie Boga mo¿na t³umaczyæ jedynie mi³ości¹, 
jak¹ darzy On wybran¹ osobê. Mi³ośæ ta jest absolutnie bezinte resowna, 
skierowana do określonej osoby i jest doskona³a (por. KKK 916)77 .

 72  Akt konsekracji dokonuje siê za pośrednictwem Kościo³a (por. EE 42; MR 8) poprzez profesjê (por. RC 
2). Mo¿na powiedzieæ, ¿e zewnêtrznym znakiem konsekracji jest przyjêcie profesji przez Kośció³. Por. 
P. Spiller, dz. cyt., s. 143. Wymiar eklezjalny jest wiêc wymiarem koniecznym. Konsekracja prze¿ywana 
jest wedle precyzyjnych przepisów, które wyra¿aj¹ i pog³êbiaj¹ jej w³asn¹ to¿samośæ. Źród³em owej 
to¿samości jest dzia³anie Ducha Świêtego, który jest dawc¹ charyzmatu za³o¿yciela i który stwarza 
szczególny typ duchowości, ¿ycia, apostolatu i tradycji (por. EE 11; MR 11).

 73  Jan Pawe³ II, Jesteście ¿ywymi świadkami prawdy, w: Wójtowicz Kazimierz (Red.), Ofi arowanie Pañskie 
z Papie¿em Janem Paw³em II, Kraków 1998, s. 51.

 74  Por. Jan Pawe³ II, Wartośæ kontemplacji, w: Jan Pawe³ II, O ¿yciu zakonnym, Poznañ-Warszawa 1984, s. 89.
 75  Por. Jan Pawe³ II, Jesteście ¿ywymi świadkami prawdy, dz. cyt., s. 51.
 76  Por. R. Podgórski, Charyzmat ¿ycia konsekrowanego dla świata w nauczaniu Jana Paw³a II, Warszawa 1990, 

s. 20.
 77  Mi³ośæ ta ogarnia osobê ludzk¹ w taki sposób, ¿e przestaje ona nale¿eæ do siebie i staje siê w³asności¹ 

Chrystusa (por. PI 8). Ma charakter szczególnej komunii (por. Kongregacja ds. Instytutów ̄ ycia Kon-
sekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego, Congregavit nos in unum Christi amor 45) i przymierza 
(por. PI 8).
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Papie¿ pisze, ¿e „zakonnicy staj¹ siê osobami konsekrowanymi dla Boga 
w Kościele przez Chrystusa, w mi³ości Ducha, dla dobra ca³ej wspólnoty 
kościelnej”78 . Sam akt konsekracji i konsekracja prze¿ywana ka¿dego dnia 
dokonuje siê w rzeczywistości mi³ości Ducha Świêtego. Odpowiedź na we-
zwanie mi³ości Boga zawiera osoba konsekrowana w mi³ości oddania, która 
jest dusz¹ konsekracji (por. RD 8). Z tego powodu powinna ona zawierzyæ siê 
mi³ości Ojca i poświêciæ siê ca³kowicie Jemu oraz Jego zamys³owi zbawienia. 
Odwo³uj¹c siê do Ikony Przemienienia Adhortacja Vita consecrata stwierdza, 
¿e kontemplacja chwa³y Chrystusa Pana objawia osobom konsekrowanym 
przede wszystkim Ojca, Stwórcê i Dawcê wszelkiego dobra, który przyci¹ga 
do siebie swoje stworzenie moc¹ szczególnej mi³ości. Id¹c za wezwaniem «To 
jest mój Syn umi³owany, Jego s³uchajcie!» (Mt 17, 5) osoba powo³ana zawierza 
siê mi³ości Boga, który j¹ wzywa do swojej wy³¹cznej s³u¿by, i poświêca siê 
ca³kowicie Jemu oraz Jego zamys³owi zbawienia (por. VC 17).

Jan Pawe³ II zwraca uwagê na to, ¿e konsekracja radami ewangelicznymi, 
wyra¿ona w mnóstwie specyfi cznych charyzmatów i aposto latów, ma od stro-
ny cz³owieka jeden zasadniczy cel, jakim jest mi³ośæ. Z tego celu wynikaj¹ dwa 
g³ówne zadania. Z jednej strony konsekracja ma sk³oniæ do nieustannego udo-
skonalania uwielbienia, czyli mi³ości Boga, a z drugiej ma uszlachetniæ mi³ośæ 
bliźniego, wyra¿aj¹c¹ siê w uwra¿liwieniu na potrzeby ka¿dego cz³owieka79 .

Jan Pawe³ II stosuje zamiennie określenia: istota, dusza czy rdzeñ konse-
kracji. Zawsze jednak potwierdza, ¿e zakonna konsekracja jest w swojej istocie 
aktem i szczególnym świadectwem mi³ości do Jezusa Chrystusa80 . Mi³ośæ 
do poszczególnych Osób Boskich Papie¿ podsumowuje w sformu³o waniu: 
„¿ycie konsekrowane rozwija siê poprzez coraz bardziej szczer¹ i mocn¹ 
mi³ośæ w wymiarze trynitarnym: jest to mi³ośæ do Chrystusa, która wzywa 
do za¿y³ości i przyjaźni z Nim; mi³ośæ do Ducha Świêtego, która ka¿e i jedno-
cześnie pomaga ca³kowicie otworzyæ siê na Jego natchnienia; wreszcie mi³ośæ 
do Ojca, która jest pocz¹tkiem i najwy¿szym celem ¿ycia konsekrowanego”81 . 
Konsekracja sprawia, ¿e osoby konsekrowane s¹ świadkami mi³ości Ojca82 .

Jednak mi³ośæ osoby konsekrowanej nie wyp³ywa jedynie z jej wysi³ku czy 
te¿ starañ. Osoba uzdalniana jest przez Boga do szczególnego rodzaju mi³ości. 
Jedynie mi³ośæ, maj¹ca charakter oblubieñczy i ogarniaj¹ca ca³¹ uczuciowośæ 

 78  Jan Pawe³ II, With the Radical Spirit of the Beatitudes Make Christ Present in the World, „Consecrated Life” 14 
(1989) nr 2, s. 197.

 79  Por. Jan Pawe³ II, To the International Union of Superiors General in Rome, w: J. Beyer (Red.), John Paul II Speaks 
to Religious, t. 7, Baltimore 1993, s. 64.

 80  Por. Jan Pawe³ II, Jesteście świadkami mi³ości, w: Jan Pawe³ II, O ¿yciu zakonnym, Poznañ-Warszawa 1984, 
s. 156; RD 14; L. Balter, Konsekracja ..., dz. cyt., s. 303.

 81  Jan Pawe³ II, Droga doskona³ości, dz. cyt., s. 504.
 82  Por. Jan Pawe³ II, Holiness – the Main Path of Renewal, „Consecrated Life” 19 (1996) nr 2, s. 22.
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osoby, stanowi dostateczny motyw i oparcie do podjêcia wyrzeczeñ i krzy¿y, 
które nieuchronnie czekaj¹ tego, kto pragnie, w sensie biblijnym, straciæ swoje 
¿ycie dla Ewangelii. Papie¿ przypomina osobom ślubuj¹cym rady ewangelicz-
ne, aby swoj¹ konsekracjê wype³ni³y szczodr¹ mi³ości¹ wzglêdem wszystkich 
bez wyj¹tku83 .

Przy omawianiu zagadnienia mi³ości wzglêdem bliźniego Papie¿ dokonuje 
jednak pewnego uto¿samienia. Twierdz¹c, ¿e mi³ośæ ku Chrystusowi stanowi 
szczególne dobro ca³ego Ludu Bo¿ego (por. RD 14), mówi, ¿e Chrystus, jako 
G³owa Kościo³a, doświadcza tej mi³ości, gdy osoby konsekrowane świadcz¹ 
j¹ swoim bliźnim (por. RD 15). W ten sposób Ojciec Świêty zaznacza, ¿e do 
Chrystusa mo¿na dotrzeæ zarówno bezpośrednio, jak i przez drug¹ osobê. 
W takim rozumowaniu obecna jest biblijna prawda: „kto nie mi³uje brata 
swego, którego widzi, nie mo¿e mi³owaæ Boga, którego nie widzi” (1 J 4, 20). 

Mi³ośæ, wyrastaj¹ca w ka¿dej osobie konsekrowanej z samego źród³a 
owej szczególnej konsekracji, jest pocz¹tkiem nowego ¿ycia w Chrystusie 
i w Kościele. Ogarnia ona świat i wszystko to, co ludziom da³ w nim Ojciec. 
Ta mi³ośæ d¹¿y równie¿ do przezwyciê¿enia w świecie wszystkiego, co „nie 
pochodzi od Ojca” (por. RD 9). Mi³ośæ ta zwi¹zana jest w ten sposób z za-
gadnieniem misji.

Osoby konsekrowane pragn¹ mieæ „mi³ośæ, która wszystkie elementy ¿ycia 
konsekrowanego przenika i zespala jako prawdziwa wiêź doskona³ości”84 . 
Mo¿na powiedzieæ, ¿e mi³ośæ jest jedynym środowiskiem, w którym w pe³ni 
mo¿e zaistnieæ ¿ycie konsekrowane.

Jan Pawe³ II pisze w Redemptionis donum o jeszcze jednym wymiarze mi³ości, 
który zawiera konsekracja. Konsekracja, bêd¹ca szczególnym świadectwem 
mi³ości, staje siê we wspó³czesnym świecie autentycznym znakiem sprzeciwu. 
Takiego znaku potrzebuje świat, gdy¿ staje siê on nieustannym zaczynem 
zbawczej odnowy. «Sprzeciw» jest rozumiany jako wyraźne opowiedzenie 
siê za prawdziw¹ mi³ości¹, o której znaczny procent ludzi we wspó³czesnym 
świecie nie wie i nie chce znaæ. Ponadto ten sprzeciw kieruje siê przeciwko 
grzechowi i temu wszystkiemu, co zagra¿a prawdziwemu ¿yciu Bo¿emu (por. 
RD 14).

Celem konsekracji jest wiêc osi¹gniêcie szczytu mi³ości: mi³ości pe³nej, 
ślubowanej Chrystusowi za spraw¹ Ducha Świêtego, a ofi arowanej Ojcu za 
pośrednictwem Chrystusa85 .

 83  Por. Jan Pawe³ II, Your Life is a Sign of Evangelical Maturity In Secret You Keep Burning the Flame of the Church, 
„Consecrated Life” 12 (1987) nr 1, s. 23.

 84  Jan Pawe³ II, Ad omnes personas consecratas, w: K. Wójtowicz (Red.), ¯ycie konsekrowane w dokumentach 
Kościo³a od Vaticanum II do Vita consecrata, Kraków 1998, s. 284. 

 85  Por. Jan Pawe³ II, Wymiary ¿ycia konsekrowanego, dz. cyt., s. 499.
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4. OSOBNY STAN ¿YCIA JAKO OWOC KONSEKRACJI

Adhortacja Redemptionis donum stwierdza, ¿e konsekracja radami ewan-
gelicznymi określa w³aściwe miejsce osób w rozleg³ej wspólnocie Kościo³a 
(por. RD 7).

Próbuj¹c zdefi niowaæ, czym jest stan ¿ycia, mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ to 
ustalone i trwa³e warunki ¿ycia87 . Tradycyjnie stanami ¿ycia nazywano trzy 
publiczne sytuacje chrześcijan: sytuacje duchownych, zakonników i laików. 
Takie stany wyodrêbniano na podstawie dwóch ró¿nych kryteriów. W opar-
ciu o funkcjê ministerialn¹ rozró¿niano kler i osoby świeckie, zaś na podsta-
wie rodzaju ¿ycia dzielono chrześcijan na osoby świeckie i konsekrowane88 . 
Podchodz¹c historycznie do tego zagadnienia mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w ró¿nych 
okresach historii Kościo³a podchodzono do tego zagadnienia odmiennie89 .

 86  Zagadnienie to w jakimś sensie dotyczy kwestii pochodzenia ¿ycia konsekrowanego. Mo¿na wskazaæ 
w nauczaniu papieskim na fragmenty mówi¹ce o boskim pochodzeniu stanu rad ewangelicznych, 
na przyk³ad: Jan Pawe³ II, Wola Chrystusa fundamentem ¿ycia konsekrowanego, dz. cyt., s. 489; Jan Pawe³ II, 
Czystośæ, ubóstwo i pos³uszeñstwo – podporami w naśladowaniu Chrystusa, w: Jan Pawe³ II, O ¿yciu zakonnym, 
Poznañ-Warszawa 1984, s. 105. Taki sposób podejścia do tego zagadnienia obra³a w pisanej pod k¹tem 
prawa kanonicznego pracy magistersko-licencjackiej M. P. Garbacka, Elementy prawne adhortacji Vita 
consecrata, Lublin 1998, s. 26-32.

 87  Tak¹ defi nicjê podaje K. Szafraniec, art. cyt., s. 13; Por. K. Journet, Kośció³ Chrystusowy. Teologia o Kościele, 
Poznañ-Warszawa-Lublin 1960, s. 274-295.

 88  Por. A. Sicari, Ró¿norodnośæ i komplementarnośæ stanów ¿ycia w Kościele, w: Duchowośæ chrześcijañska, 
(Kolekcja Communio 10), Poznañ 1995, s. 174.

 89  W Piśmie Świêtym Nowego Testamentu nie mo¿na znaleźæ wyraźnego i bezpośredniego podzia³u 
wierz¹cych na dwa lub trzy stany. Natomiast znajduje siê tam wezwanie do radykalizmu, którego form¹ 
zinstytucjonalizowan¹ sta³o siê ¿ycie zakonne. Ojcowie Kościo³a domagali siê w swych pismach, aby 
wszyscy ¿yli autentycznie Ewangeli¹. Nie by³o wtedy ¿adnego przeciwstawienia przykazañ – radom 
ewangelicznym. Św. Jan Chryzostom twierdzi, ¿e idea³ ewangeliczny jest identyczny dla wszystkich, 
chocia¿ dwie drogi prowadz¹ do osi¹gniêcia doskona³ości, z których jedna – mnichów – jest królew-
ska. Św. Ambro¿y mówi o ró¿nych realizacjach tej samej doskona³ości, a je¿eli jest jakaś hierarchia, 
to istnieje ona wewn¹trz tego samego dobra. Zob. K. Szafraniec, art. cyt., s. 13. Pod koniec XI w. dano 
autorytatywn¹ podstawê do rozró¿niania dwóch stylów ¿ycia chrześcijan. Papie¿ Urban II w bulli 
z roku 1092, pos³anej do kanoników z Rettenbach, napisa³, ¿e „jedna droga ma na celu pomoc nie-
sion¹ s³abym w ich niedostatkach (una qua infi rmorum retinetur), druga zaś – doprowadzenie do 
szczêśliwego koñca ¿ycie silnych (altera qua fortiorum vita beata perfi citur)”. A. Sicari, Ró¿norodnośæ 
..., dz. cyt., s. 174; por. PL 151, 358. W XII wieku, od wydania Dekretu Gracjana, rozpowszechni³ siê na 
dobre w Kościele i usankcjonowa³ podzia³ wyznawców Chrystusa na dwie kategorie: pierwsz¹ z³o¿on¹ 
z tych, co oderwawszy siê od spraw tego świata poświêcaj¹ siê Bogu na modlitwie i kontemplacji, oraz 
drug¹ – uwa¿an¹ za gorsz¹, bo anga¿uj¹c¹ siê w sprawy doczesne. Por. L. Balter, ̄ ycie ..., dz. cyt., s. 386; 
E. Weron, Laikat i apostolstwo, Pary¿ 1973, s. 11n; L. Balter, Duchowośæ kap³añska we wspó³czesnej kulturze, 
AK 68 (1976) z. 2, s. 216-230; Y. Congar, Jalons pour une théologie du laicat, Paris 1964, s. 26n. Zaczêto wiêc 
rozró¿niaæ dwie drogi ¿ycia. Jedna z nich, prowadz¹ca do zbawienia, by³a dostêpna dla wszystkich 
i uzale¿niona od przestrzegania przykazañ. Druga zaś, zwana drog¹ do doskona³ości, wymaga³a 
wiêkszego wyrzeczenia i otwarta by³a dla tych, którzy decydowali siê oderwaæ od świata i zachowywaæ 
rady ewangeliczne. Podzia³ na trzy stany czy grupy wyraźnie wystêpuje dopiero w po³owie XIII wieku. 
Por. K. Szafraniec, art. cyt., s. 13. Sobór Watykañski II uczy natomiast o dwóch tylko stanach: świeckim 
i kap³añskim. Zob. LG 43; J. Bar, J. Ka³owski, Prawo o Instytutach ¯ycia Konsekrowanego, Warszawa 1985, 
s. 38; S. C. Napiórkowski, Vita consecrata: teologiczne instrumentarium formacji zakonnej, „¯ycie Konsekrowane” 
(1997) nr 3, s. 56. T³umacz¹c naturê ¿ycia konsekrowanego, dokumenty soborowe mówi¹, ¿e nie jest 
on stanem „pośrednim” miêdzy stanem wiernych świeckich (laików) i stanem duchownym, czyli 
hierarchicznym, lecz sk³ada siê z osób nale¿¹cych do obydwu wspomnianych stanów. Powo³uj¹c siê 
na to stwierdzenie Konstytucji dogmatycznej o Kościele ³atwo mo¿na zauwa¿yæ, ¿e stan zakonny nie nale¿y 
do hierarchicznej struktury Kościo³a ani nie jest te¿ stanem pośrednim pomiêdzy stanem duchownym 
i świeckim. Z jednego bowiem i drugiego Bóg powo³uje niektórych chrześcijan, aby w ¿yciu Kościo³a 
korzystali ze szczególnego daru i byli, ka¿dy na swój sposób, pomocni w zbawczym jego pos³an nictwie. 
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Na pocz¹tku swego pontyfi katu Jan Pawe³ II mówi, ¿e ¿ycie konsekro-
wane nie jest szczeblem w hierarchii ani te¿ nie stanowi trzeciego elemen-
tu pośredniego miêdzy duchowieñstwem a laikatem, lecz znajduje siê na 
p³aszczyźnie charyzmatów90 .

Kiedy jednak akcentuje siê p³aszczyznê charyzmatyczn¹, znaleźæ mo¿na 
wypowiedzi mówi¹ce o swoistym charakterze rozmaitych instytutów zakon-
nych, o profesji zakonnej podniesionej do godności stanu kanonicznego, 
o stanie poświêconym Bogu91 . W rozwa¿aniach zaś na temat Instytutów 
Świeckich, sk³adaj¹cych siê (jak sama nazwa wskazuje) z ludzi świeckich, 
Papie¿ mówi, ¿e to w³aśnie ich konsekracja wyró¿nia ich spośród ich stanu 
świeckiego92 . Skoro s¹ wyró¿nieni, to w jakiś sposób s¹ te¿ «inni». 

Kodeks Prawa Kanonicznego, promulgowany przez Jana Paw³a II, pozostaje 
wierny stanowisku Soboru Watykañskiego II mówi¹cemu o dwóch stanach 
¿ycia w Kościele (KPK kan. 207 § 1)93 . Z Kodeksu tego znikn¹³ podzia³ na 
trzy stany czy sytuacje, o jakich mówi³ Kodeks Piusowy94 . Tamten bowiem 
kodeks – jakkolwiek nie czyni³ tego wyraźnie – uwa¿a³, ¿e osoby zakonne 
tworz¹ osobny stan kanoniczny, ró¿ny od stanu duchownego i świeckiego95 . 
Wed³ug Kodeksu Jana Paw³a II konsekracja dokonana na mocy ślubów 
w³¹cza tych, którzy j¹ podejmuj¹, do w³aściwego im stanu, czyli do sta³ego 
i szczegól nego sposobu ¿ycia, zwi¹zanego z ¿yciem i świêtości¹ Kościo³a. Nie 
zosta³o jednak powiedziane, ¿e w³aśnie te osoby stanowi¹ trzeci¹ kategoriê 

Konstytucja dogmatyczna o Kościele stwierdza jednak, ¿e Kośció³ swym ofi cjalnym zatwierdzeniem popiera 
i podnosi profesjê zakonn¹ do godności stanu kanonicznego oraz ukazuje j¹ wszystkim jako stan 
poświêcony Bogu (por. LG 45). Te sformu³owania s¹ mimo wszystko bardzo ogólne. Dlatego niektórzy 
teolodzy twierdz¹, ¿e powinny one byæ rozumiane w tym znaczeniu, ¿e obejmuj¹ „wszystkich, którzy 
obieraj¹ stan profesji rad ewangelicznych tak, jak go opisuje tekst soborowy, bynajmniej nie zmieniaj¹c 
tym samym charakteru instytutów świeckich ani ich cz³onków. Wyra¿enie «stan kanoniczny» ściśle 
oznacza, ¿e stan zakonny stanowi jedn¹ z podstawowych kategorii, na jakie dziel¹ siê cz³onkowie 
Kościo³a, posiadaj¹cych w³asne prawodawstwo”. E. Gambari, ¯ycie zakonne po Soborze Watykañskim II, 
Kraków 1998, s. 115.

 90  Por. Jan Pawe³ II, ¯ywotna obecnośæ w Kościele brazylijskim, w: Jan Pawe³ II, O ¿yciu zakonnym, Poznañ-
Warszawa 1984, s. 128.

 91  Por. Jan Pawe³ II, ̄ ycie konsekrowane w s³u¿bie Kościo³a, w: Jan Pawe³ II, Wierzê w Kośció³, Città del Vaticano 
1996, s. 537. Ze wzglêdu na charyzmatyczny charakter ¿ycia wed³ug rad ewangelicznych, pojawi³y siê 
g³osy przeciw uznaniu tego ¿ycia za osobny stan, gdy¿ charyzmatycznośæ tego ¿ycia wyklucza rzeko-
mo wszelkie zewnêtrzne formy czy struktury w³aściwe stanom w Kościele. Franciszek Bogdan uznaje 
stan osób konsekrowanych za zasadniczy stan w Kościele obok stanu osób duchownych i świeckich. 
Stwierdza jednak, ¿e stan ten nie dotyczy struktur z prawa Bo¿ego. Przynale¿y on jedynie do struktur 
pochodz¹cych z pozytywnego prawa Kościo³a i jest określany jako stan kanoniczny. Por. F. Bogdan, 
Prawo zakonów, instytutów świeckich i stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego, Poznañ 1988, s. 15-16, 18-19.

 92  Por. Jan Pawe³ II, Ewangelizacja a instytuty świeckie, w: Jan Pawe³ II, O ¿yciu zakonnym, Poznañ-Warszawa 
1984, s. 137.

 93  Na podstawie kan. 207 KPK, Tadeusz Pawluk stwierdza, i¿ cz³onkowie instytutów ¿ycia konsekrowanego 
nie tworz¹ z ustanowienia Bo¿ego specjalnego stanu. Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne wed³ug Kodeksu 
Jana Paw³a II, t. 2, Olsztyn 1986, s. 292. Podobne stanowisko zajmuje Edward Sztafrowski, u¿ywaj¹c 
w odniesieniu do osób konsekrowanych określenia «pewna kategoria» i zarazem jasno stwierdzaj¹c, 
i¿ nie stanowi¹ one osobnego stanu. Por. E. Sztafrowski, Podrêcznik prawa kanonicznego, t. 1, Warszawa 
1985, s. 292-293. 

 94  „Ex divina instututione sunt in Ecclesia clerici a laicis distincti, licet non omnes clerici sint divinae 
institutionis; utrique autem possunt esse religiosi”. CIC kan. 107.

 95  Por. E. Gambari, dz. cyt., s. 115.
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czy prawn¹ pozycjê, która ich wyró¿nia w strukturze Kościo³a i oddziela od 
innych duchownych i świeckich cz³onków96 . Dla tych dwóch grup kryterium 
rozró¿nienia stanowi ró¿norodnośæ funkcji spe³nianych w mistycznym 
Ciele Kościo³a. Natomiast w odniesieniu do stanu konsekracji kryterium 
to dotyczy ich sposobu ¿ycia, a w³aściwie sposobu prze¿ywania powo³ania 
Kościo³a do świêtości. 

Odmienny sposób patrzenia na to zagadnienie prezentuje Kodeks Ka-
nonów Kościo³ów Wschodnich promulgowany 18 października 1990 roku 
równie¿ przez Jana Paw³a II. Przyjmuje on trzeci stan – stan ¿ycia konsekro-
wanego i o takim w³aśnie mówi97 . Wydaje siê jednak, ¿e te ró¿nice mo¿na 
t³umaczyæ tym, ¿e z punktu widzenia prawa kościelnego stan zakonny jest 
konkretn¹ instytucj¹, natomiast z teologicznego punktu widzenia stan ten 
nale¿y do charyzmatycznego ¿ycia Kościo³a. Specyfi ka stanu konsekracji opie-
ra siê wiêc na dwóch podstawach: jednej – teologicznej, a drugiej – prawnej, 
powsta³ej z pozycji osób konsekrowanych w organizacji Kościo³a. Pozycja 
osób konsekrowanych jawi siê jako szczególna. Tworzy z nich kategoriê osób 
ró¿ni¹c¹ siê znacznie od osób świeckich i duchownych98 .

Podczas Kongresu Teologia a ¿ycie konsekrowane zorganizowanego przez 
Konferencjê Episkopatu W³och w 1990 roku, Jan Pawe³ II powiedzia³: „Sobór 
Watykañski II, prawdziwie profetycznym uderzeniem skrzyd³a wzniós³ siê 
ponad wszystkie spory prawne i doczesne oraz z pe³n¹ nadziej¹ i nadprzy-
rodzon¹ odwag¹ wyczu³ i zechcia³ dowartościowaæ ca³e ¿ycie konsekrowane 
jako jeden z fundamentalnych sk³adników ¿ycia Kościo³a. Wed³ug nauki 
tego samego Soboru, obraz Kościo³a by³by rzeczywiście niepe³ny, gdyby siê 
nie bra³o pod uwagê stanu zakonnego jako stanu, ale równie¿ jako pos³ugi 
i daru, jako konkretnego elementu jego ¿ywego Cia³a”99 . Ponadto wymieniaj¹c 
trzy powo³ania, które s¹ paradygmatami w strukturze Ludu Bo¿ego, mówi 
Ojciec Świêty wyraźnie o powo³aniu do ¿ycia konsekrowanego (por. VC 31).

Synod na temat ¿ycia konsekrowanego nie mówi jasno i wyraźnie o trzecim 
stanie. W Adhortacji Vita consecrata nie ma równie¿ wyraźnego stwierdzenia, 
¿e ¿ycie konsekrowane jest trzecim stanem w Kościele. Co najwy¿ej mowa jest 

 96  Czasami mo¿na wnioskowaæ z wcześniejszych wypowiedzi papieskich do cz³onków instytutów 
świeckich, ¿e Jan Pawe³ II kwalifi kuje ich do stanu świeckiego. S¹ konsekrowanymi świeckimi. „Cho-
cia¿ w świeckim stanie wy jesteście konsekrowanymi”. Jan Pawe³ II, To the World Congress of Secular Institutes 
at Castel Gandolfo, w: J. Beyer (Red.), John Paul II Speaks to Religious, t. 5, Baltimore 1989, s. 168.

 97  „Status religiosus est stabilis in communi vivendi modus (...)”. KKKW kan. 410.
 98  Elio Gambari dochodzi do takich wniosków. Por. E. Gambari, dz. cyt., s. 116-117. Ponadto stan zakonny, 

jako taki, nale¿y nienaruszalnie do pe³nego ¿ycia i struktury charyzmatycznej Kościo³a. Specyfi kê 
zaś ¿ycia osób konsekrowanych uwydatnia funkcja, któr¹ spe³niaj¹ w Kościele na innej p³aszczyźnie 
ni¿ kler i laikat. Z drugiej strony niektórzy twierdz¹, ¿e konsekracja z nowego tytu³u, czyli z tytu³u 
profesji rad ewangelicznych, tworzy z osób j¹ podejmuj¹cych stan ¿ycia w Kościele, który w ³¹czności 
z laikatem i hierarchi¹ wspó³tworzy Kośció³ i przynale¿y do jego struktury. Powszechne powo³anie do 
świêtości szczególnie intensyfi kuje siê w konsekracji zakonnej, choæ nadal pozostaje zawsze w relacji 
do Kościo³a i ludzkiej spo³eczności. Por. P. Spiller, dz. cyt., s. 143.

 99  Jan Pawe³ II, La teologia della vita consecrata, Atti del Convegno di studio: Roma, 5-9 febbr. 1990, Suplemento 
a Consacrazione e servizio, 39 (1990) nr 5, Roma 1990, s. 7.
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o «odrêbnym stanie». Wydaje siê jednak, ¿e w Vita consecrata znaleźæ mo¿na 
przes³anki do twierdzenia o trzecim stanie w Kościele100 . 

Papie¿, poświêcaj¹c wiele uwagi odnowie ró¿nych form ¿ycia konsekro-
wanego, apeluje o zachowanie to¿samości ró¿nych stanów ¿ycia w Kościele 
(por. VC 4). Gdyby Jan Pawe³ II nie uznawa³ ¿ycia konsekrowanego za stan, 
nie argumentowa³by w taki sposób. Jedynie za³o¿enie, ¿e ¿ycie konsekrowane 
jest stanem w Kościele, ocala logikê zastosowan¹ w tej Adhortacji. 

Ponadto, umiejscawiaj¹c tematykê Synodu poświêcon¹ ¿yciu konsekro-
wanemu w szeregu poprzednich synodów, Ojciec Świêty zwraca uwagê, i¿ ten 
w³aśnie Synod „dope³nia cykl rozwa¿añ nad szczególnymi cechami stanów 
¿ycia, które zgodnie z zamys³em Chrystusa Pana istniej¹ w Jego Kościele” 
(VC 4). Z takiego sformu³owania nie wynika w sposób konieczny teza o ¿yciu 
konsekrowanym jako o stanie w Kościele, bowiem nie tylko nowy stan mo¿e 
dope³niæ zespó³ stanów ale taka teza jest mo¿liwa do przyjêcia.

Vita consecrata wyraźnie formu³uje te¿ twierdzenie o obiektywnej wy¿szości 
¿ycia konsekrowanego w odniesieniu do ¿ycia niekonsekrowanego (por. 
VC 18). Zdaje siê wiêc zak³adaæ, ¿e forma obiektywnie wy¿sza jest stanem 
i to w sensie przynajmniej nie s³abszym ni¿ ¿ycie niekonsekrowane. S³owa 
o obiektywnej wy¿szości ¿ycia konsekrowanego zosta³y w Adhortacji grafi cznie 
wyró¿nione kursyw¹. Taka teza jest niezwykle donios³a, gdy¿ po Soborze101  
i po wielu tekstach jeszcze Karola Wojty³y nies³ychanie dowartościowano 
¿ycie ma³¿eñskie i rodzinne, wybitnie zrehabilitowano ¿ycie seksualne, spo-
pularyzowano te¿ szerokie pojmowanie powo³ania, odnosz¹c je równie¿ do 
¿ycia w ma³¿eñstwie i w rodzinie. 

Wydaje siê, ¿e rozwi¹zanie problemu osobnego stanu w Kościele tkwi 
w jasnym sprecyzowaniu, w jakim porz¹dku Kościo³a rozpatruje siê dane 
zagadnienie. Gdy myśli siê o strukturze hierarchicznej, Papie¿, powo³uj¹c siê 
na Konstytucjê dogmatyczn¹ o Kościele, wyraźnie twierdzi, ¿e „stan ¿ycia konsekro-
wanego nie nale¿y do tej struktury hierarchicznej Kościo³a. Stan ten – gdy 
ma siê na uwadze Boski i hierarchiczny ustrój Kościo³a – nie jest stanem 
pośrednim pomiêdzy stanem duchownym i świeckim, lecz z jednego i dru-
giego Bóg powo³uje niektórych chrześcijan, aby w ¿yciu Kościo³a korzystali 
ze szczególnego daru i byli, ka¿dy na swój sposób, pomocni w zbawczym 
jego pos³annictwie”102 . 

 100  Stanis³aw Celestyn Napiórkowski rozwa¿aniom na ten temat poświêci³ miêdzy innymi jeden 
z artyku³ów. Zob. S. C. Napiórkowski, Vita ..., art. cyt., s. 56.

 101  Sobór Watykañski II nie przedstawia stanu zakonnego jako stanu doskona³ości. Powodem tego jest 
fakt, ¿e do doskona³ości wezwani s¹ wszyscy wierni. Por. A. Brault, N. Rath, dz. cyt., s. 31-32.

 102  Jan Pawe³ II, ̄ ycie konsekrowane w Kościele, w: Jan Pawe³ II, Wierzê w Kośció³, Città del Vaticano 1996, s. 483. 
Piotr Liszka uwa¿a, ¿e soborowy podzia³ na dwa stany: kap³añstwo i laikat, jest uzasadniony faktem, i¿ 
Sobór odszed³ od myślenia jurydycznego do bardziej misteryjnego. Tym samym wyodrêbnienie stanu 
zakonnego otrzyma³o jeszcze silniejsz¹ argumentacjê, choæ nie zewnêtrzn¹, formaln¹, ale wewnêtrzn¹, 
istotow¹. Dlatego te¿ jest zdecydowanie za uznaniem osób konsekrowanych za trzeci stan w Ludzie 
Bo¿ym. Por. P. Liszka, Charyzmatyczna ..., dz. cyt., s. 92.
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Z tym tokiem myślenia koresponduje stwierdzenie Ojca Świêtego za-
mieszczone w Adhortacji: „zgodnie z tradycyjnym nauczaniem Kościo³a 
¿ycie konsekrowane ze swej natury nie jest ani laickie, ani kleryckie i dlatego 
«konsekracja laicka» – zarówno mê¿czyzn, jak i kobiet – stanowi w ca³ej pe³ni 
odrêbny stan profesji rad ewangelicznych” (VC 60).

5. DOOKREŒLENIE KONSEKRACJI

W nauczaniu Jana Paw³a II wystêpuje szczególne bogactwo ró¿nych 
dookreśleñ zwi¹zanych z konsekracj¹ radami ewangelicznymi. Mo¿na znaleźæ 
równie¿ ca³y szereg opisowych określeñ, mówi¹cych na przyk³ad o tym, ¿e 
konsekracja jest równocześnie „śmierci¹ i wyzwoleniem z niewoli grzechu”103 , 
jest szczególnym zapuszczeniem korzeni w Chrystusie104 , ¿e mo¿na j¹ „z ludz-
kiego punktu widzenia przyrównaæ do stracenia ¿ycia, które jest równocześnie 
najprostsz¹ droga do jego odnalezienia”105 . Bardzo czêsto w tych opisach Pa-
pie¿ siêga do idei nowego ¿ycia, które rodzi siê w³aśnie przez konsekracjê. Jest 
to „nowe ¿ycie dla Boga w Jezusie Chrystusie”106 . Konsekracja jest pocz¹tkiem 
nowego ¿ycia w Chrystusie i Kościele, pocz¹tkiem nowego stworzenia (por. 
RD 8)107 . Ponadto, jeśli konsekracjê osoby mo¿na z ludzkiego punktu widze-
nia przyrównaæ do utraty ¿ycia, to jest to strata, która równocześnie, wed³ug 
Jana Paw³a II, jest najprostsz¹ drog¹ do odnalezienia ¿ycia108 .

Jan Pawe³ II w przemówieniu wyg³oszonym w dniu Ofi arowania Pañskiego 
w 1990 r. dokonuje nawet pewnego wartościowania. Papie¿ zwraca siê do zebra-
nych w nastêpuj¹cy sposób: „Wasza konsekracja, która odpowiada ewangelicz-
nym radom ubóstwa, czystości i pos³uszeñstwa, jest t¹ «najlepsz¹ cz¹stk¹», 
o jakiej mówi nam Mistrz”109 .

Nadto u Ojca Świêtego znajdujemy ca³¹ gamê dookreśleñ konsekracji 
radami ewangelicznymi. Papie¿ zwraca uwagê na ni¹ jako na „specjaln¹”110 , 

 103 Jan Pawe³ II, Wymiary ¿ycia konsekrowanego, dz. cyt., s. 499; por. RD 7.
 104  Por. Jan Pawe³ II, Naśladowanie Chrystusa najwy¿sz¹ i ostateczn¹ regu³¹, w: K. Wójtowicz (Red.), ¯ycie kon-

sekrowane w dokumentach Kościo³a od Vaticanum II do Vita consecrata, Kraków 1998, s. 598.
 105  Jan Pawe³ II, Ad omnes personas consecratas, dz. cyt., s. 285.
 106  Jan Pawe³ II, Wymiary ¿ycia konsekrowanego, dz. cyt., s. 499; por. RD 7.
 107  Obraz ten odnajdujemy tak¿e u innych teologów, którzy twierdz¹, ¿e konsekracja osoby poprzez 

śluby zakonne to g³êbszy wymiar «nowości ¿ycia», nowego cz³owieka, który moc¹ sakramentu chrztu 
świêtego zosta³ w³¹czony w Mistyczne Cia³o Chrystusa. Por. P. Spiller, dz. cyt., s. 152; A. Nowak, Osoba 
konsekrowana I. Ślub ubóstwa, Lublin 1992, s. 24.

 108  Por. Jan Pawe³ II, Ad omnes personas consecratas, dz. cyt., s. 283-284.
 109  Jan Pawe³ II, Świat³o powo³ania, dz. cyt., s. 90.
 110  Jan Pawe³ II, To Priest, Religious and Laity in Esztergom – Hungary, w: J. Beyer (Red.), John Paul II Speaks to 

Religious, t. 7, Baltimore 1993, s. 99; por. VC 31; L. Rutkowska, Rady ewangeliczne w Instytutach Świeckich, 
„¯ycie Duchowe” 4 (1997) nr 12, s. 23.
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„szczególn¹”111 , „ewangeliczn¹”112 , czy „g³êbsz¹ konsekracjê na s³u¿bê Bo¿¹”113 . 
Katechizm Kościo³a Katolickiego mówi, ¿e „stan zakonny ukazuje siê zatem 
jako jeden ze sposobów prze¿ywania «bardziej wewnêtrznej» konsekracji” 
(KKK 916).

O niektórych świêtych osobach konsekrowanych mówi Papie¿, ¿e ¿y³y 
„doświadczeniem ca³kowitej konsekracji dla Jezusa”114 . Określenie «ca³kowita 
konsekracja» wzglêdem konsekracji radami ewangelicznymi jest czêsto u¿ywane 
przez Jana Paw³a II i odnajdujemy je równie¿ w innych przemówieniach115 . 
Czasami Ojciec Świêty u¿ywa określenia „ca³kowita konsekracja Mi³ości”116 . 
Nie tylko jednak konsekracja jest ca³kowita, ale to osoby poświêcone Bogu 
konsekruj¹ siebie ca³kowicie117 .

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje określenie nowa konsekracja. Papie¿ pos³u¿y³ 
siê nim w szczególny sposób w swoich dwóch adhortacjach apostolskich 
w Redemptionis donum i w Vita consecrata. O ile w pierwszej z nich, wydanej w 1984 
roku, sformu³owanie nowa konsekracja nie wywo³a³o szczególnych dyskusji, to 
po ukazaniu siê Vita consecrata w 1996 roku, określenie to spotka³o siê z wni-
kliw¹ analiz¹ teologów. Pytano o to, pod jakim wzglêdem jest ona nowa. 
Zastanawiano siê czy dotychczasowe nauczanie na temat konsekracji traci 
sw¹ moc czy jedynie Papie¿ ukaza³ tym sformu³owaniem jakiś nowy aspekt. 

Zgodnie z tradycj¹ Kościo³a Papie¿ twierdzi, ¿e profesja radami ewange-
licznymi jest szczególnym i owocnym pog³êbieniem konsekracji chrzcielnej 
(por. VC 30). „Dziêki niej wewnêtrzna jednośæ z Chrystusem, ustanowiona ju¿ 
przez chrzest, przeradza siê w dar upodobnienia do Niego, wyra¿ony i urze-
czywistniony, w sposób pe³niejszy, przez profesjê rad ewange licznych” (RD 7).

Jan Pawe³ II twierdzi jednak, ¿e profesja rad ewangelicznych stanowi 
konsekracjê osoby z innego jeszcze «nowego» tytu³u ni¿ ma to miejsce w sakra-
mencie chrztu, bierzmowania, kap³añstwa czy ma³¿eñstwa. Ojciec Świêty 
u¿ywa terminu „nowa konsekracja” (VC 30; por. RD 7).

Konsekracja poprzez rady ewangeliczne nie jest uwa¿ana w nauczaniu 
Kościo³a za osobn¹ konsekracjê, a jedynie za pe³niejszy rozwój konsekracji 
chrztu. Odwo³uj¹c siê do Soboru Watykañskiego II zauwa¿yæ mo¿na, ¿e 

 111  Jan Pawe³ II, Wymiary ¿ycia konsekrowanego, dz. cyt., s. 500; por. VC 30; Jan Pawe³ II, Ewangelizacja a instytuty 
świeckie, dz. cyt., s. 137; RD 7. Określenie «szczególna konsekracja» nie jest jakimś nowym pojêciem. 
Dekret o przystosowanej odnowie ¿ycia zakonnego Perfectae caritatis (PC 5), oraz Pawe³ VI w adhortacji 
Evangelica testifi catio (por. ET 4) u¿ywali ju¿ tego określenia.

 112  Jan Pawe³ II, Chodź ze Mn¹ zbawiæ świat, w: Jan Pawe³ II, O ¿yciu zakonnym, Poznañ-Warszawa 1984, 
s. 44.

 113  Jan Pawe³ II, Wymiary ¿ycia konsekrowanego, dz. cyt., s. 500.
 114  Mowa o św. Teresie z Avila, por. Jan Pawe³ II, A Life Hidden with Christ in God, w: Witnesses of Christ 

(praca zbiorowa), Boston 1983, s. 256.
 115  Por. Jan Pawe³ II, ¯ycie konsekrowane w s³u¿bie Kościo³a, dz. cyt., s. 535; Jan Pawe³ II, To Men and Women 

Religious in Rome, w: Beyer Jean (Red.), John Paul II Speaks to Religious, t. 5, Baltimore 1989, s. 37.
 116  Jan Pawe³ II, Love Is the Only Ideal of Your Total Consecration, w: Witnesses of Christ (praca zbiorowa), Boston 

1983, s. 320.
 117  Por. Jan Pawe³ II, Your Life is a Sign of Evangelical Maturity In Secret You Keep Burning the Flame of the Church, 

dz. cyt., s. 23. 
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Konstytucja dogmatyczna o Kościele nie omawia szerzej wzajemnego stosunku 
obydwu konsekracji, jednak dośæ jasno stwierdza, ¿e konsekracja zakonna jest 
tylko pe³niejszym rozwojem, bardziej bezwarunkow¹ ratyfi kacj¹ konsekracji 
chrzcielnej. W Orêdziu Ojców Synodu napisane zosta³o, ¿e „ka¿dy chrześcijanin 
zosta³ konsekrowany Bogu przez chrzest i bierzmowanie, i sta³ siê świ¹tyni¹ 
Ducha Świêtego. Przez profesjê rad ewangelicznych ta konsekracja zakorze-
niona w chrzcie i bierzmowaniu zyskuje szczególn¹ moc”118 .

Jan Pawe³ II odwo³ywa³ siê w pierwszych latach swego pontyfi katu do ta-
kiego rozumienia konsekracji radami ewangelicznymi, jakie przedstawia³ 
soborowy dekret Perfectae caritatis oraz Konstytucja dogmatyczna o Kościele. „Wasze 
poświêcenie siê Bogu, ca³kowite, defi nitywne i wy³¹czne, jest jakby ci¹g³ym 
wzrastaniem oraz kwitnieniem tej pierwszej konsekracji, która ju¿ dokona³a 
siê przez sakrament chrztu; w nim ma ona swe korzenie i jest jego dojrzalszym 
wyrazem (PC 5). Przez profesjê zakonn¹ chrześcijanin – jak stwierdza Lumen 
gentium – «oddaje siê ca³kowicie nade wszystko Bogu, tak ¿e z nowego i szcze-
gólnego tytu³u poświêca siê s³u¿bie Bo¿ej i Jego czci. Ju¿ wprawdzie przez 
chrzest umar³ dla grzechu i poświêcony zosta³ Bogu; aby jednak otrzymaæ 
obfi tsze owoce ³aski chrztu, postanawia przez ślubowanie rad ewangelicz-
nych w Kościele uwolniæ siê od przeszkód, które mog³yby go odwieśæ od 
¿arliwej mi³ości i od doskona³ości kultu Bo¿ego, i jeszcze ściślej poświêca siê 
s³u¿bie Bo¿ej» (LG 44)”119 . Wydaje siê, ¿e w takim kierunku idzie równie¿ 
myśl zawarta w adhortacji Redemptionis donum. Papie¿ t³umaczy tam termin 
«nowa konsekracja» w sposób nastêpuj¹cy. „Profesja zakonna – zakorzeniona 
na sakramentalnym pod³o¿u Chrztu – jest nowym «zanurzeniem w śmieræ 
Chrystusa»; nowym – poprzez świadomośæ i wybór, nowym – poprzez mi³ośæ 
i powo³anie, nowym – poprzez nieustanne «nawrócenie». Owo «zanurzenie 
w śmieræ» sprawia, ¿e – «pogrzebany wraz z Chrystusem» cz³owiek – «wkracza 
w nowe ¿ycie jak Chrystus»” (RD 7). Argumentacja ta sugeruje bardziej jak¹ś 
kontynuacjê ni¿ nowośæ konsekracji.

W nauczaniu papieskim lat 90-tych mo¿na zauwa¿yæ trochê inne spoj-
rzenie. Papie¿ stwierdza, ¿e «nowa konsekracja» ró¿ni siê od pierwszej sw¹ 
specyfi k¹, jako ¿e nie jest jej koniecznym nastêpstwem120 . Równie¿ Adhortacja 
zawiera tak¹ myśl. „Ka¿dy cz³owiek odrodzony w Chrystusie jest przecie¿ 
powo³any, aby moc¹ ³aski udzielonej mu przez Ducha zachowywaæ czystośæ 
w³aściw¹ dla jego stanu ¿ycia, okazywaæ pos³uszeñstwo Bogu i Kościo³owi oraz 
zachowywaæ rozs¹dny dystans wobec dóbr materialnych, poniewa¿ wszyscy s¹ 

 118  IX Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Orêdzie Ojców Synodu 4. W czasie obrad tego 
synodu, zapisano w tak zwanym Relatio post disceptationem kwestie dotycz¹ce nowej konsekracji. „Akcent 
zosta³ po³o¿ony na «nowej konsekracji» w momencie sk³adania ślubów, co bardziej ni¿ g³osy w dyskusji 
w auli synodalnej odzwierciedla teorie kilku profesorów Gregoriany z G. Ghirlanda na czele, który 
by³ jednym z ekspertów Synodu”. M. Je¿owski, art. cyt., s. 9.

 119  Jan Pawe³ II, Wasze ¿ycie – świat³em dla świata, dz. cyt., s. 73-74.
 120  Jan Pawe³ II, Wymiary ¿ycia konsekrowanego, dz. cyt., s. 500.
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powo³ani do świêtości, która polega na doskona³ej mi³ości. Jednak¿e chrzest 
sam w sobie nie wi¹¿e siê z powo³aniem do celibatu lub do dziewictwa, do 
rezygnacji z posiadania dóbr i do pos³uszeñstwa prze³o¿onemu w specyfi cznej 
formie rad ewangelicznych. Dlatego ich profesja zak³ada istnienie swoiste-
go daru Bo¿ego, który nie jest udzielany wszystkim, jak to podkreśla sam 
Jezus, mówi¹c o dobro wolnym bez¿eñstwie” (VC 30). Konsekracja radami 
ewangelicznymi nie jest wiêc koniecznym nastêpstwem zawartego z Chrystu-
sem przymierza w sakra mencie chrztu świêtego. Papie¿ mówi o odrêbności 
tych konsekracji w kontekście dobrowolności celibatu. Konsekracja radami 
ewangelicznymi jest zwi¹zana z konsekracj¹ chrzcieln¹, ale jest „jednak od 
niej odrêbna”121 . W ukazywaniu tej odrêbności Ojciec Świêty wskazuje na 
zmianê pewnych porz¹dków, która dokonuje siê poprzez konsekracjê. „To, co 
w chrzcie jest sakramentem, sakramentalnym pocz¹tkiem ¿ycia w Chrystusie 
– to w konse kracji zakonnej staje siê szczególnym programem ¿ycia. Staje siê 
regu³¹ i charyzmatem. Staje siê świadectwem i apostolstwem”122 .

Mimo tych wszystkich ró¿nic trudno przyj¹æ, ¿e termin «nowa konse-
kracja» nale¿y rozumieæ jako „zupe³na inna konsekracja”123 . Jest ona w jakimś 
sensie odrêbna, ale ma organiczny zwi¹zek z podstawow¹ konsekracj¹, jaka 
dokonuje siê na chrzcie świêtym. Mo¿na stwierdziæ, ¿e w nauczaniu Jana 
Paw³a II zauwa¿a siê pewien rozwój idei rozumienia nowości konsekracji 
czy to wzglêdem dokumentów soborowych, czy wzglêdem pierwszych lat 
Jego pontyfi katu, ale chyba jeszcze za wcześnie mówiæ o zupe³nej odrêbności 
tych konsekracji124 .

 121  Tam¿e.
 122  Jan Pawe³ II, Naśladowanie Chrystusa najwy¿sz¹ i ostateczn¹ regu³¹, dz. cyt., s. 598-599.
 123  Pojêcia «nowej konsekracji» u Jana Paw³a II nie mo¿na, wed³ug niektórych teologów, zbytnio 

materializowaæ i problematyzowaæ. Dlatego proponuj¹ oni, aby raczej interpretowaæ nowośæ jako 
uznanie obecności szczególnego daru (w tym sensie ‘nowego’), z którego osoby konsekrowane korzy-
staj¹, aby móc prze¿ywaæ specjalne powo³anie. Wyjaśnienie, jakie daje dokument papieski odnośnie 
do tej w³aśnie ‘nowości’ konsekracji ogranicza siê do stwierdzenia, ¿e znajduje siê ona w ścis³ej relacji 
z konsekracj¹ chrzcieln¹, bêd¹c jej pog³êbieniem i rozwiniêciem. Nie wnosi to jednak zbyt wiele 
nowego do tego, o czym ju¿ wcześniej mówili teologowie stwierdzaj¹c, ¿e konsekracja zakonna jest 
czymś nowym w odniesieniu do konsekracji chrzcielnej. W tym w³aśnie kontekście, wydaje siê czymś 
logicznym dokonaæ – w analogiczny sposób – rewaloryzacji innych form konsekracji, tak samo obec-
nych w Kościele, gdzie ma siê równie¿ do czynienia ze szczególnym wezwaniem do realizowania 
specyfi cznego daru powo³ania, jak np. w ma³¿eñstwie. Adhortacja widzi je jako pewien rodzaj konse-
kracji (pragn¹c doprowadziæ do doskona³ości swoj¹ mi³ośæ, ju¿ ‘konsekrowan¹’ w sakramencie ma³¿eñstwa – VC 62). 
W ka¿dym b¹dź razie, aby unikn¹æ niew³aściwego rozumienia, na czym polega ‘nowośæ’ konsekracji 
w ¿yciu konsekrowanym, trzeba zawsze widzieæ jej wartośæ w odniesieniu do konsekracji chrztu. Por. 
M. Augé, Vita consecrata: znaczenie i osi¹gniêcia dokumentu – cz. I, „¯ycie Konsekrowane” (1997) nr 1, s. 43-
44.

 124  Za tez¹, która wprawdzie nie przypisuje konsekracji radami ewangelicznymi zupe³nej odmienności, 
ale dodaje nowe aspekty opowiada siê w pracy magisterskiej Janina Blecharczyk. Twierdzi ona, ¿e kon-
sekracja zakonna „wprawdzie nie dodaje nowych uprawnieñ, nie poszerza tak¿e zakresu obowi¹zków, 
jakie p³yn¹ z konsekracji przez chrzest i bierzmowanie, ale w jakiś duchowy sposób pog³êbia i umac-
nia obowi¹zek wype³nienia tych wszystkich uzdolnieñ apostolskich. Zarówno ubóstwo, jak te¿ 
pos³uszeñstwo i czystośæ nadaje tym funkcjom nowy kszta³t, nowy wymiar duchowy”. J. Blechar-
czyk, Konsekracja przez chrzest i bierzmowanie oraz przez profesjê rad ewangelicznych jako podstawa apostolstwa sióstr 
zakonnych wed³ug Jana Paw³a II, Kraków 1998, s. 29-30.
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6. KONSEKRACJA I SAKRAMENTY

Z powy¿szych rozwa¿añ wynika, ¿e konsekracja radami ewangelicznymi 
nie jest zawieszona w pró¿ni. Jest ona powi¹zana z konsekracjami dokona-
nymi w sakramencie chrztu, bierzmowania i świêceñ. Wielokrotnie Papie¿ 
³¹czy te konsekracje ze sob¹. Problem wzajemnych relacji pomiêdzy tymi 
konsekracjami by³ zasygnalizowany na Synodzie Biskupów w 1994 roku. 
Okaza³o siê, ¿e z powodu ró¿nych pogl¹dów Ojcowie synodalni uwa¿ali za 
stosowne zwróciæ siê do Papie¿a z prośb¹ o wyjaśnienie tej kwestii. W swej 
prośbie napisali: „Dla przygotowania adhortacji apostolskiej Synod prosi 
o studium na temat ró¿nicy i relacji miêdzy konsekracj¹ chrzcieln¹ i konse-
kracj¹ poprzez profesjê rad ewangelicznych”125 . Ojciec Świêty odpowiedzia³ 
na to pytanie, miêdzy innymi w katechezach środowych.

Konsekracje dokonane we chrzcie świêtym i przez rady ewangeliczne 
maj¹ wiele punktów wspólnych. Zewnêtrznym dowodem tych wzajemnych 
zale¿ności jest to, ¿e ju¿ od staro¿ytności sk³adano śluby zakonne w czasie 
sprawowania liturgii, co mia³o symbolizowaæ nowy chrzest126 . Czasami nazy-
wano profesjê zakonn¹ drugim chrztem127  czy nawet superchrztem128 . Chrzest 
by³ zawsze postrzegany jak źród³o, z którego wyp³ywa konsekracja zakonna. 
Konsekracja dokonana we chrzcie świêtym staje siê podstaw¹, z której wyrasta 
i czerpie sw¹ moc konsekracja radami ewangelicznymi. Papie¿ potwierdza tê 
naukê, ¿e fundament ¿ycia konsekrowanego umieszczony jest w darze otrzy-
manym na chrzcie świêtym129 . Twierdzi tak¿e, ¿e konsekracja dokonana w tym 
sakramencie jest pierwsz¹ i podstawow¹ konsekracj¹ osoby ludzkiej Bogu130 .

Ojciec Świêty mówi o nowej wiêzi cz³owieka z Bogiem, któr¹ stwarza 
profesja zakonna. Wiêź ta, choæ nowa, wyrasta na pod³o¿u owej pierwotnej 
wiêzi, jaka zawiera siê w sakramencie chrztu (por. RD 7)131 .

Wybór ¿ycia konsekrowanego sprawia, ¿e nie tylko sakrament chrztu 
oddzia³uje na ¿ycie osoby konsekrowanej, ale z³o¿ona profesja wp³ywa na 
konsekracjê dokonan¹ we chrzcie świêtym. Nauczanie Jan Paw³a II akcen-
tuje tak¹ w³aśnie zale¿nośæ. Mo¿na siê nawet zastanawiaæ czy u Papie¿a to 
oddzia³ywanie konsekracji radami ewangelicznymi na konsekracjê chrztu 
nie jest wiêksze ni¿ oddzia³ywanie odwrotne. 

 125  IX Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Orêdzie Ojców Synodu 3d.
 126  Por. P. Spiller, dz. cyt, s. 141.
 127  Por. M. G. Garza, Sakramenty Kościo³a a ¿ycie konsekrowane, „¯ycie Konsekrowane” (1998) nr 4, s. 34.
 128  Por. L. Balter, ¯ycie ..., dz. cyt., s. 387.
 129  Por. Jan Pawe³ II, A Life Hidden with Christ in God, dz. cyt., s. 258.
 130  Por. Jan Pawe³ II, Ad omnes personas consecratas, dz. cyt., s. 284.
 131  Bogus³aw Kuca w pracy magisterskiej bêd¹cej studium teologiczno-kanonicznym twierdzi, ¿e „nowa 

konsekracja niczego nie dodaje do konsekracji chrzcielnej, lecz aktywizuje j¹ i pog³êbia. Doprowadza 
do szczytu to co jest zawarte w sakramencie chrztu. Zakonnik g³êbiej i konsekwentniej ni¿ przeciêtny 
chrześcijanin wyrzeka siê tego, co oddziela go od Chrystusa. W ten sposób konsekracja zakonna 
pog³êbia konsekracjê chrztu, poprzez umieranie dla grzechu i upodobnienie siê do Chrystusa w co-
dziennym ¿yciu”. B. Kuca, Obowi¹zki ..., dz. cyt., s. 23.
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Konsekracja chrzcielna pod wp³ywem specyfi cznej konsekracji radami ewan-
gelicznymi nieco siê zmienia. Dok³adniej mówi¹c pog³êbia siê i – u¿ywaj¹c 
s³ów Ojca Świêtego – „doprowadza siê do pe³ni”132 . Nie chodzi jednak o stwier-
dzenie, ¿e chrzest u osób, które nie ślubuj¹ rad ewangelicznych nigdy nie 
osi¹gnie swej pe³ni. Ca³a nauka Jan Paw³a II na temat godności i znaczenia 
powo³ania osób świeckich we wspólnocie Kościo³a temu przeczy. Dla świeckich 
cz³onków Kościo³a ich misja, zwi¹zana z szukaniem Królestwa Bo¿ego i kie-
rowaniem nim po myśli Bo¿ej, ma odpowiedni fundament w konsekracji 
przez chrzest (por. VC 31). W tych stwierdzeniach papieskich chodzi bardziej 
o to, ¿e konsekracja poprzez profesjê rad ewangelicznych jest organicznym 
rozwiniêciem tego pocz¹tku, jaki stanowi chrzest133 . Konsekracja jest w tym 
ujêciu charyzmatem i optymalnym urzeczywistnieniem sakramentu chrztu.

Mo¿na tê pe³niê t³umaczyæ równie¿ w oparciu o to, co ju¿ zosta³o powie-
dziane o samym pojêciu ‘konsekracji’. Zauwa¿ono tam, ¿e na w³aściwie pojêt¹ 
konsekracjê sk³adaj¹ siê dwa zasadnicze elementy: dzia³anie Boga uprzedzaj¹ce 
i potwierdzaj¹ce czyn cz³owieka oraz czynna wspó³praca samego cz³owieka 
sk³adaj¹cego Bogu ofi arê z siebie. Oba te elementy dochodz¹ do g³osu w kon-
sekracji chrztu świêtego. Ona to w³aśnie jako podstawowa, wyjściowa, ale 
na ogó³ z racji niemowlêcego wieku prze¿ywana bez świadomego udzia³u, 
wymaga aktualizacji przez świadome i dobrowolne wype³nianie podjêtych na 
chrzcie świêtym zobowi¹zañ. Z kolei zobowi¹zania te Papie¿ sprowadza za-
sadniczo do trzech istotnych, wynikaj¹cych z faktu zakorze nienia chrześcijan 
w mesjañskiej misji samego Chrystusa jako Proroka, Kap³ana i Króla. W tej 
to potrójnej misji uczestnicz¹ wszyscy na ró¿ne sposoby (por. RD 7). Wierni 
wszczepieni przez chrzest w Mistyczne Cia³o Chrystusa staj¹ siê uczestnikami 
funkcji kap³añskiej, prorockiej, i królewskiej Syna Bo¿ego i maj¹ swój udzia³ 
w pos³annictwie ca³ego Ludu Bo¿ego. Konsekracja poprzez profesjê radami 
ewangelicznymi pomaga realizowaæ to pos³annictwo.

W kontekście wzajemnych relacji sakramentu chrztu świêtego i konse kracji 
radami ewangelicznymi Jan Pawe³ II zwraca uwagê na jeszcze jeden element 
– aspekt daru. Konsekracja chrzcielna, która powoduje wewnêtrzn¹ jednośæ 
z Chrystusem, przeradza siê w dar upodobnienia do Niego. Ten dar, zgod-
nie z nauk¹ Papie¿a, jest „wyra¿ony i urzeczywistniony w sposób pe³niejszy 
przez profesjê rad ewangelicznych” (VC 30). Papie¿ zaznacza, ¿e ¿ycie osób 
konsekrowanych „zbiera obfi tsze owoce ³aski chrztu, poniewa¿ wewnêtrzne 
zjednoczenie z Chrystusem dokonane we chrzcie staje siê tu pe³niejsze”134 . 

 132  Por. Jan Pawe³ II, Ewangelizacja a instytuty świeckie, dz. cyt., s. 137.
 133  Por. Jan Pawe³ II, Ad omnes personas consecratas, dz. cyt., s. 284.
 134  Jan Pawe³ II, Wymiary ¿ycia konsekrowanego, dz. cyt., s. 499. Podobna naukê zawiera ju¿ LG 44. Z tej 

konstytucji wynika, ¿e konsekracja radami ewangelicznymi spe³nia ogromn¹ rolê, patrz¹c równie¿ 
od strony przeszkód, które mog³yby odwieśæ od ¿arliwej mi³ości i od doskona³ości kultu Bo¿ego. 
Chrześcijanin, który – jak powie Sobór – przez chrzest umar³ dla grzechu i poświêcony zosta³ Bogu, 
aby móc otrzymaæ «obfi tsze owoce ³aski chrztu», postanawia przez ślubowanie rad ewangelicznych 
w Kościele uwolniæ siê od przeszkód i jeszcze ściślej poświêca siê s³u¿bie Bo¿ej.



193TEOLOGIA

Konsekracja poprzez rady ewangeliczne by³aby wiêc jakby uszczegó³owieniem 
zobowi¹zañ p³yn¹cych ze chrztu, ich wiêkszym skonkretyzowaniem.135 

Ostatecznie mo¿na wnioskowaæ, ¿e konsekracja dokonana poprzez rady 
ewangeliczne jest jednym ze szczególnych przejawów ponowienia i pog³êbienia 
konsekracji chrztu świêtego, ale i konsekracja we chrzcie świêtym zyskuje dziêki 
radom ewangelicznym szczególn¹ jakośæ136 .

W Vita consecrata potwierdzone i poszerzone zosta³o to, co by³o pewn¹ 
nowości¹ zaistnia³¹ ju¿ w Instrumentum laboris (50, 68), czy te¿ w Orêdziu Ojców 
Synodu. Ojcowie synodalni twierdzili, ¿e poprzez profesjê rad ewangeli cznych 
konsekracja zanurzona w bierzmowaniu zyskuje szczególn¹ moc137 .

Papie¿ zwraca uwagê, ¿e „profesja rad ewangelicznych jest tak¿e konse-
kwencj¹ rozwoju ³aski sakramentu bierzmowania, jednak¿e wykracza poza 
zwyk³e wymogi tej konsekracji moc¹ szczególnego daru Ducha Świêtego” 
(VC 30). Ten dar otwiera osobê konsekrowan¹ na nowe mo¿liwości oraz 
na owoce świêtości i apostolatu. W takim ujêciu sakrament bierzmowania 
i zwi¹zany z nim aspekt duchowej walki chrześcijañskiej oraz apostolatu 
znajduje siê równie¿ u podstaw ¿ycia konsekrowanego138 .

Podobnie jak to by³o przy konsekracji chrzcielnej, okazuje siê, ¿e nie tyl-
ko konsekracja poprzez rady ewangeliczne czerpie z konsekracji dokonanej 
w bierzmowaniu, ale nastêpuje i odwrotna sytuacja. W katechezie wyg³oszonej 
podczas trwania Synodu Papie¿ mówi, ¿e „profesja rad ewangelicznych roz-
wija konsekracjê dokonan¹ w Sakramencie Bierzmowania”139 . Jest to skutek 
nowego daru Ducha Świêtego udzielonego tym, którzy maj¹ prowadziæ czynne 
¿ycie chrześcijañskie w s³u¿bie Kościo³a. Osoby takie, przez praktykê rad 
ewangelicznych, przynosz¹ nowe owoce świêtości i apostolstwa, wiêksze ni¿ 
te, jakie sprawi³a konsekracja dokonana w bierzmowaniu.

Papie¿ twierdzi, ¿e konsekracja dokonywana w sakramencie bierzmowa-
nia zostaje doprowadzona do pe³ni poprzez szczególn¹ konsekracjê radami 

 135  Por. C. Parzyszek, Wspólnotowy wymiar rad ewangelicznych, w: red. K. Wójtowicz, Communio con-
secrata, Kraków 2002, s. 85.

 136  W³adys³aw Wróbel w swojej pracy magisterskiej powo³uje siê na maszynopis z przemówieniem Karola 
Wojty³y pt. Konsekracja chrztu i konsekracja profesji zakonnej. Mimo ¿e nie jest podana ¿adna dok³adna 
data tego maszynopisu, to oczywiście jest to tekst napisany przed objêciem Stolicy Piotrowej przez 
Karola Wojty³ê. Mo¿e on tylko ukazaæ pierwotne pogl¹dy Papie¿a. Wróbel pisze: „Czym wiêc jest 
zakonna konsekracja w odniesieniu do konsekracji chrzcielnej? Tê trudn¹ kwestiê wyjaśni³ papie¿, 
bêd¹c jeszcze biskupem w Krakowie w s³owach: Je¿eli wiêc przez konsekracjê na chrzcie rozumiemy szczególne 
poświêcenie cz³owieka – osoby Bogu, to musimy powiedzieæ, ¿e cz³owiek w taki sposób jest na chrzcie poświêcony Bogu, 
¿e sam móg³ Mu siê stale poświêcaæ. Zosta³ tutaj wyeksponowany czynnik wolności i świadomości, z jak¹ 
osoba konsekrowana mo¿e ci¹gle, coraz bardziej uczestniczyæ w zbawczym dziele Chrystusa. Pyta 
Karol Wojty³a dalej: Czy konsekracja zakonna dodaje coś do tej konsekracji przez chrzest? Niczego nie dodaje, tylko 
tê konsekracjê, jak¹ cz³owiek w sobie nosi przez chrzest, precyzuje w sposób maksymalny. (...) Konsekracja przez profesjê 
zakonn¹ jest najpe³niejszym poświêceniem siê cz³owieka Bogu, oddaniem siê Bogu na w³asnośæ. Potencjalnie tkwi ono 
w konsekracji chrztu, jednak w profesji zakonnej konsekracja ta zyskuje niejako swój zenit”. W. Wróbel, Zbawczy 
wymiar konsekracji zakonnej w świetle adhortacji Ojca Świêtego Jana Paw³a II „Redemptionis donum”, Kraków 
1994, s. 21-22. 

 137  Por. IX Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Orêdzie Ojców Synodu 4.
 138  Por. Jan Pawe³ II, Wymiary ¿ycia konsekrowanego, dz. cyt., s. 500.
 139  Tam¿e.
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ewangelicznymi140 . Wynika z tego, ¿e konsekracja dokonana w bierzmo waniu 
jest równie¿ nieustannie dokonuj¹cym siê procesem. Nie jest ona czymś jed-
norazowym, a skoro jest procesem, mo¿e przybieraæ ró¿ne formy.

Równie¿ w sakramencie świêceñ zauwa¿yæ mo¿na pewn¹ relacjê zwrotn¹ 
z konsekracj¹ radami ewangelicznymi. Mówi¹c o ¿yciu kap³anów zakon-
nych, Papie¿ twierdzi, ¿e „sakrament świêceñ przynosi owoce w praktyce rad 
ewangelicznych”141 . Sakrament ten wymaga g³êbszej przynale¿ności do Pana, 
a w³aśnie śluby czystości, ubóstwa i pos³uszeñstwa zmierzaj¹ do konkre tnego 
jej urzeczywistnienia i pog³êbienia.

W rozwa¿aniach na temat sakramentu świêceñ Jan Pawe³ II mówi wiêcej 
o korzyściach, jakie on odnosi u osób konsekrowanych radami ewangelicz-
nymi ni¿ u innych. Rozwa¿ania te prowadzone s¹ w Adhortacji (por. VC 30). 
Pierwsz¹ z tych korzyści w przypadku kap³anów sk³adaj¹cych profesjê rad 
ewange licznych jest szczególna p³odnośæ sakramentu świêceñ. Papie¿ chc¹c 
udowodniæ tak¹ tezê, odwo³uje siê do doświadczenia, które to potwierdza. 
Nie wchodzi on na p³aszczyznê rozwa¿añ teoretycznych, ale wskazuje na 
przyk³ady z ¿ycia. 

Ponadto kap³an, który sk³ada profesjê zakonn¹, ma szczególnie korzystne 
warunki do tego, aby prze¿ywaæ w swoim wnêtrzu pe³niê tajemnicy Chrystusa, 
dziêki specyfi cznej duchowości swego instytutu oraz apostolskiemu wymiaro-
wi charyzmatu. Ubogacenie duchowości kap³añskiej inn¹, zatwierdzon¹ przez 
Kośció³ duchowości¹, stanowi wiêksz¹ mobilizacjê. Nie mo¿na jednak mówiæ 
o konkurencji miêdzy duchowościami, gdy¿ w osobie prezbitera powo³anie do 
kap³añstwa oraz do ¿ycia konsekrowanego tworz¹ wspólnie g³êbok¹ i dynami-
czn¹ jednośæ. Papie¿ pisze, ¿e kap³ani zakonni oddani wy³¹cznie kontemplacji 
wnosz¹ w ¿ycie Kościo³a nieocenion¹ wartośæ. Spe³niaj¹ oni w ten sposób akt 
Kościo³a i pe³ni¹ pos³ugê dla Kościo³a, zw³aszcza dokonuje siê to podczas 
sprawowania Eucharystii (por. VC 30).

Podsumowuj¹c relacje pomiêdzy konsekracj¹ radami ewangelicznymi 
a niektórymi sakramentami, mo¿na przytoczyæ wypowiedź Jana Paw³a II: 
„zwi¹ zek rad ewangelicznych z sakramentami chrztu, bierzmowania oraz 
kap³añstwa pomaga ukazaæ, jak kluczowe znaczenie ma ¿ycie zakonne dla 
wzrostu świêtości Kościo³a”142 . 

 140  Por. Jan Pawe³ II, Ewangelizacja a instytuty świeckie, dz. cyt., s. 137.
 141  Jan Pawe³ II, Wymiary ¿ycia konsekrowanego, dz. cyt., s. 500.
 142  Tam¿e, s. 500-501.
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7. CEL I MISJA KONSEKRACJI

Zgodnie ze s³owami Jan Paw³a II „konsekracja wyp³ywa z Ewangelii, ze 
s³ów i przyk³adu Pana”143 . Zobowi¹zuje jednocześnie do naśladowania 
formy ¿ycia, jak¹ Jezus przyj¹³ i da³ za wzór swoim uczniom (por. VC 31). 
Tworzy ona z cz³owieka pośrednika pomiêdzy Bogiem wchodz¹cym w świat 
a światem szukaj¹cym drogi zbawienia. Jest momentem styczności miêdzy 
Twórc¹ świata a Jego dzie³em. Zaakcentowane jest tutaj zadanie pośrednictwa, 
jakie otrzymuj¹ osoby konsekrowane. Konsekracja bowiem stwarza ca³kowit¹ 
dyspozycyjnośæ wobec woli Ojca, który umieszcza konsekrowanych w świecie 
i dla świata144 .

W konsekracji ma swoje źród³o takie nastawienie jak: gotowośæ s³u¿by 
Bogu, Kościo³owi i braciom145 . Równocześnie konsekracja wprowadza w uni-
wersalne pos³annictwo Ludu Bo¿ego szczególny zasób duchowej i nadprzyro-
dzonej energii, szczególny rodzaj ¿ycia, świadectwa i apostolatu, w wierności 
dla pos³annictwa danego instytutu, jego to¿samości i duchowego dziedzictwa 
(por. RD 7).

Przez Chrystusa osoby konsekrowane umacniaj¹ osobist¹ i wspólnotow¹ 
za¿y³ośæ z podstawowym źród³em apostolskiej i charytatywnej dzia³alności. 
Wtedy dopiero uczestnicz¹ prawdziwie w misji, bior¹cej swój pocz¹tek od 
Ojca146 . Chodzi bowiem o świadomy udzia³ w misji, która zawsze ma swój 
pocz¹tek w Pierwszej Osobie Trójcy Świêtej. 

„Osoba konsekrowana pe³ni misjê na mocy samej swojej konsekracji, której 
daje świadectwo w sposób zgodny z programem swojego Instytutu” (VC 72). 
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e jeśli charyzmat za³o¿ycielski przewiduje dzia³alnośæ 
duszpastersk¹, to świadectwo ¿ycia oraz dzie³a apostolskie i dzie³a s³u¿¹ce 
postêpowi cz³owieka s¹ równie wa¿ne. Wszystkie one s¹ znakami Chrystusa 
konsekrowanego dla chwa³y Ojca, a zarazem pos³anego na świat dla zbawienia. 
Nie mo¿na oddzieliæ od siebie tego, kim siê jest, od tego, co siê robi. Poprzez 
konkretn¹ formê konsekracji osoba konsekrowana ma g³êboki i specja lny 
zwi¹zek z misj¹ Kościo³a. Misja powierzona ¿yciu konsekrowanemu, czy 
ka¿dej osobie konsekrowanej, zawarta jest ju¿ w samym fakcie istnienia takiej 
formy ¿ycia.

 143  Jan Pawe³ II, To the International Union of Superiors General in Rome, dz. cyt., s. 64.
 144  Por. Jan Pawe³ II, Ewangelizacja a instytuty świeckie, w: Jan Pawe³ II, O ¿yciu zakonnym, Poznañ-

Warszawa 1984, s. 137.
 145  Ojcowie synodu napisali w Orêdziu, ¿e „osoba konsekrowana otrzymuje konsekracjê dla misji 

w Kościele, zgodnie z charyzmatem ka¿dego instytutu”. IX Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Syno-
du Biskupów, Orêdzie Ojców Synodu 4. Poprzez konsekracjê Bóg nie tylko wybiera, wy³¹cza i poświêca 
dla siebie osoby ślubuj¹ce rady ewangeliczne, lecz równie¿ wprowadza w swoje dzie³o. Konsekracja 
w sposób konieczny implikuje pos³anie. Por. EE 23.

 146  Por. Jan Pawe³ II, Jesteście świadkami mi³ości, dz. cyt., s. 158.
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Konsekracja poprzez rady ewangeliczne stanowi tak¿e fundament 
wiarygodności orêdzia oraz dowodzi, ¿e mo¿liwe jest przyznanie ¿yciu 
konsekrowanemu uprzywilejowanego i centralnego miejsca. Osoby poprzez 
sw¹ konsekracjê sprawiaj¹, ¿e g³oszone przez nich orêdzie staje siê bardziej 
atrakcyjne dla wspó³czesnego cz³owieka. Nie tylko dlatego, ¿e samo orêdzie 
Chrystusa zawsze jest atrakcyjne, ale dlatego, ¿e przekazuje je ktoś, kto swoim 
¿yciem daje o nim świadectwo. Jan Pawe³ II twierdzi, ¿e zakonna konsekra-
cja jest w swojej istocie sposobem g³êbokiego udzia³u w odkupieñczej misji 
Chrystusa (por. RD 8). 

Patrz¹c na skutki konsekracji jako misji mo¿na zauwa¿yæ, ¿e Papie¿ 
wskazuje na świadectwo bêd¹ce źród³em obfi tości nowego ¿ycia w m³odych 
Kościo³ach i koniecznym antidotum dla „zsekularyzowanego zbawienia” 
wystêpuj¹cego czêściej w bardziej rozwiniêtych spo³eczeñstwach147 . M³ode 
wspólnoty Kościo³a lokalnego potrzebuj¹ świadectwa konsekracji, aby ujrzeæ 
piêkno i pe³niê bogactwa Kościo³a i otrzymaæ potrzebne ³aski. Natomiast 
te, które szczyc¹ siê pewnym sta¿em historii, maj¹ dostrzec w ¿yciu konse-
krowanym lekarstwo na postêpuj¹ce objawy sekularyzacji spo³eczeñstwa. 

¯ycie konsekrowane daj¹c świadectwo temu, i¿ świat nie mo¿e przemieniæ 
siê i ofi arowaæ Bogu bez ducha ewangelicznych b³ogos³awieñstw, podtrzymuje 
w ochrzczonych świadomośæ podstawowych wartości Ewangelii. W ten spo-
sób konsekracja radami ewangelicznymi nieustannie przypomina Ludowi 
Bo¿emu o potrzebie odpowiadania świêtości¹ ¿ycia na mi³ośæ Bo¿¹ rozlan¹ 
w sercach przez Ducha Świêtego. Przypomina równie¿ innym o potrze bie 
wyra¿ania swoim postêpowaniem sakramentalnej konsekracji dokonanej przez 
Boga w chrzcie, bierzmowaniu lub w sakramencie świêceñ. Świêtośæ udzielona 
w sakramentach powinna prowadziæ do świêtości ¿ycia codziennego. W ten 
sposób ¿ycie konsekrowane „przez samo swoje istnienie w Kościele s³u¿y 
konsekracji ¿ycia ka¿dego wiernego – świeckiego i duchownego” (VC 33). 

W potocznych dyskusjach osób konsekrowanych pojawia siê czasami 
pytanie, które zgromadzenia, charyzmaty, zadania czy formy apostolskie s¹ 
najbardziej potrzebne i odnosz¹ najwiêksz¹ skutecznośæ we wspó³czesnym 
świecie. Niektórzy chc¹ sprowadziæ rzeczywistośæ ¿ycia konsekrowanego 
do wymiarów efektywności, która da³aby siê przeliczyæ na jakieś wymierne 
zyski. Jan Pawe³ II stwierdza jednak, ¿e osoby konsekrowane ju¿ przez sam 
fakt swej konsekracji maj¹ szczególny udzia³ w apostolstwie i s¹ dla świata 
widzialnym świadectwem g³êbokiej tajemnicy Chrystusa148 . Ze świadectwa 
mi³ości osoby konsekrowanej „szczególnie widoczna staje siê wśród ludzi 
ca³a zbawcza prawda Ewangelii” (RD 15) i rodzi siê w³aściwy ¿yciu konsekro-

 147  Por. Jan Pawe³ II, To the International Union of Superiors General in Rome, dz. cyt., s. 66.
 148  Por. Jan Pawe³ II, Jesteście świadkami mi³ości, dz. cyt., s. 158.
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wanemu udzia³ w apostolstwie Kościo³a. Papie¿ twierdzi, ¿e niezale¿nie od 
tego czy dla poszczególnych instytutów bardziej typowa bêdzie kontemplacja 
owocuj¹ca w apostolstwie, czy te¿ apostolskie dzia³anie, to jednak najbardziej 
podstawowym dzie³em apostolskim pozostaje zawsze to, czym, a zarazem, kim 
osoby konsekrowane s¹ w Kościele. Przez sam stan swego ¿ycia konsekrowani 
daj¹ świadectwo o Królestwie Bo¿ym149 . Nawet gdyby poszczególne osoby 
chcia³y oddzieliæ swoj¹ konsekracjê od wymiaru nauczania, nie mog¹ tego 
zrobiæ, gdy¿ ten wymiar zawarty jest w ich ¿yciu150 .

Naczelnym pos³ugiwaniem nazywa Ojciec Świêty pomoc duszom w od-
krywaniu Ojca Niebieskiego, w otwieraniu siê na Niego i w okazywaniu Mu 
mi³ości we wszystkim151 . Osoby konsekrowane ucz¹ siê ¿yæ dla Ojca i dla 
misji, jak¹ od Ojca otrzyma³y (por. VC 41), a poprzez konsekracjê staj¹ siê 
dosko na³ymi czcicielami Ojca152 .

Osoba konsekrowana, która jest wierna swojej konsekracji, otrzymuje szcze-
góln¹ ³askê. Doświadcza ona bowiem ogromnej radości w chodzeniu w towa-
rzystwie Jezusa, w ¿yciu Jego s³owem, w cieszeniu siê Jego obecności¹153 . Ponadto 
poprzez konsekracjê mo¿na osi¹gn¹æ doskona³ośæ na wzór doskona³ości Ojca. 
Osoby konsekrowane wyra¿aj¹ transcendentne powo ³anie ludzkości, które 
mo¿e byæ jedynie osi¹gniête przez chodzenie drog¹ krzy¿a wraz z Chrystusem. 
Jest to jednak praca ca³ego ¿ycia, która powoduje umieranie i powstawanie 
z Chrystusem. Osoby konsekrowane pragn¹ byæ tak doskona³e jak doskona³y 
jest ich Ojciec154 . Papie¿ zwraca uwagê, ¿e ju¿ przy wyborze takiej formy 
¿ycia idea doskona³ości na wzór doskona³ości Ojca by³a obecna w sercach 
powo³anych155 . Konsekracja oznacza „ca³kowit¹ podatnośæ na wolê Ojca, aby 
przez ten ca³kowity dar, zbawienie mog³o dotrzeæ do wszystkich ludzi”156 . 

 149  Por. Jan Pawe³ II, Your Life is a Sign of Evangelical Maturity in Secret You Keep Burning the Flame of the Church, 
dz. cyt., s. 23.

 150  Por. Jan Pawe³ II, Integrate Your Educative Ministry With Your Personal Consecration, „Consecrated Life” 20 (1997) 
nr 1, s. 13. Formu³y konsekracji, u¿ywane w niektórych zgromadzeniach zakonnych, uwypuklaj¹ jako 
istotny cel: osobiste poświêcenie siê Bogu i zbawienie w³asne. Nie jest to jednak najw³aściwsze ujêcie. 
„W konsekracji zakonnej dokonuje siê bowiem, zgodnie z jej wewnêtrzn¹ natur¹, obumarcie cz³owieka 
dla siebie, świadome i dobrowolne zanurzenie siê w zbawcz¹ śmieræ Chrystusa, której jedynym celem 
by³o, ‘aby ¿ycie mia³y i mia³y je w obfi tości’ (J 10,10). Nie mo¿e wiêc tu chodziæ w pierwszym rzêdzie 
o siebie, ale o innych. Realizuje siê jednak równocześnie w tej¿e konsekracji jeden z paradoksów 
¿ycia chrześcijañskiego, który polega w³aśnie na tym, ¿e cz³owiek nie jest w stanie osi¹gn¹æ świêtości, 
a tym samym w³asnego zbawienia, nie ogl¹daj¹c siê na bliźniego i nie ustêpuj¹c mu pierwszeñstwa”. 
L. Balter, Konsekracja ..., dz. cyt., s. 302.

 151  Por. Jan Pawe³ II, Przemówienie do jezuitów, w: Jan Pawe³ II, O ¿yciu zakonnym, Poznañ-Warszawa 1984, 
s. 204.

 152  Por. Jan Pawe³ II, Naśladowanie Chrystusa najwy¿sz¹ i ostateczn¹ regu³¹, dz. cyt., s. 598.
 153  Por. Jan Pawe³ II, To Women Religious in Florianopolis – Brazil, w: J. Beyer (Red.), John Paul II Speaks to 

Religious, t. 7, Baltimore 1993, s. 142.
 154  Por. Jan Pawe³ II, To Priests and Religious in Valletta – Malta, w: J. Beyer (Red.), John Paul II Speaks to Re-

ligious, t. 6, Baltimore 1991, s. 182.
 155  Por. Jan Pawe³ II, To Priests, Religious, Seminarians and Laity in Conakry – Guinea, w: Beyer Jean (Red.), John 

Paul II Speaks to Religious, t. 7, Baltimore 1993, s. 169-170.
 156  Jan Pawe³ II, To Recognize Christ in the Poor We Must Meet Him First in Prayer, „Consecrated Life” 12 (1987) nr 

1, s. 90; Niektórzy mówi¹ o konsekracji świata jaka dokonuje siê poprzez ¿ycie konsekrowane. Dariusz 
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W wymiarze misji ¿ycie konsekrowane zaznacza wybitnie sw¹ obecnośæ 
poprzez ewangelizacjê i dotarcie do ludzi, którzy nie mieli mo¿liwości po-
znania Boga. Papie¿ mówi¹c o zakonnikach stwierdza, ¿e na mocy samej 
konsekracji poświêcaj¹ siê na s³u¿bê Kościo³owi i dlatego w sposób w³aściwy 
ich instytutowi maj¹ szczególny udzia³ w dzia³alności misyjnej (por. RMI 
69). Poprzez konsekracjê zyskuje siê gotowośæ i wolnośæ w wyborze pracy 
misyjnej157 . Przez sam akt konsekracji zakonnicy i zakonnice anga¿uj¹ siê 
w pe³ni w ¿ycie Kościo³a, w zadanie ci¹g³ej ewangelizacji158 .

ZAKOÑCZENIE 

Jak wskazuj¹ powy¿sze rozwa¿ania konsekracja radami ewangelicznymi jest 
rzeczywistości¹ bardzo z³o¿on¹ i obejmuj¹c¹ wielorakie aspekty. Jan Pawe³ II 
w niesamowicie precyzyjny sposób wprowadza nas w podstawowe zagadnie-
nia tej w gruncie rzeczy tajemnicy i otwiera drzwi do prześledzenia nowych 
kwestii w tym wzglêdzie. Ale w³aśnie piêkno tej tajemnicy tkwi tak¿e i w tym, 
¿e ka¿da osoba konsekrowana tworzy jedyn¹ i niepowtarzaln¹ relacjê z Trójc¹ 
Świêt¹ poprzez konsekracjê radami ewangelicznymi. I ka¿da konsekracja 
jest w jakimś sensie inna, gdy¿ ka¿dy cz³owiek w inny sposób dociera do tej 
Najwiêkszej Tajemnicy Mi³ości, jak¹ jest Bóg.

£u¿yñski poświêca temu zagadnieniu §2 rozdzia³u III swojej pracy magisterskiej: „Vita consecrata 
w s³u¿bie consecratio mundi”. Por. D. £u¿yñski, Apostolstwo osób konsekrowanych w świecie wspó³czesnym 
w nauczaniu Jana Paw³a II, 1985-1995, Warszawa 1999, s. 80-97. Samego pojêcia konsekracji świata u¿ywa 
ju¿ Pius XII, który zachêca ludzi świeckich, by realizowali konsekracjê świata i w³asnego pos³annictwa, 
a J. B. Montini (przysz³y papie¿ Pawe³ VI) mówi, ¿e konsekracja świata to zadanie, które polega na 
przepojeniu zasadami chrześcijañskimi ogromnych zastêpów środowiska ludzi świeckich. Por. A. 
Brault, N. Rath, dz. cyt., s. 45.

 157  Por. Jan Pawe³ II, Tajemnica znaku, któremu sprzeciwiaæ siê bêd¹, w: K. Wójtowicz (Red.), Ofi arowanie Pañskie 
z Papie¿em Janem Paw³em II, Kraków 1998, s. 75.

 158  Por. Jan Pawe³ II, Los caminos del Evangelio, dz. cyt., s. 365-369.

o. dr J. Zdrza³ek – prefekt seminarium Redemptorystów, 
wyk³adowca teologii
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RAZEM W EWANGELIZACJI
NAJBARDZIEJ OPUSZCZONYCH 

O. PIOTR KOŸLAK CSSR
KRAKÓW

Miejsce i rola świeckich w Kościele zyskuj¹, szczególnie w ostatnich 
dziesi¹tkach lat, coraz wiêksze znaczenie. Potwierdzaj¹ to dokumenty So-
boru Watykañskiego II, jak równie¿ wypowiedzi ostatnich papie¿y. Podkreśliæ 
nale¿y zw³aszcza adhortacjê Jana Paw³a II Christifi deles laici, która podsumowuje 
wskazania Urzêdu Nauczycielskiego Kościo³a i jasno nakreśla powo³anie i za-
dania świeckich w Kościele i świecie wspó³czesnym. Wiele treści wnosz¹ tak¿e 
publikacje teologów polskich2  i zagranicznych3 , którzy w ostatnich latach 
szeroko pisali o roli laikatu. W te zagadnienia coraz ¿ywiej w³¹czaj¹ siê świeccy. 
Oni równie¿ staj¹ siê powoli wspó³twórcami wspó³czesnej historii Kościo³a. 
Zewnêtrznym wyrazem tego zaanga¿owania jest np. powo³anie świeckich 
audytorów w czasie Soboru Watykañskiego II i ich wspó³praca z komisja-
mi soborowymi czy te¿ Światowe Kongresy Apostolstwa Ludzi Świeckich4 . 
Chcemy równie¿ zauwa¿yæ wskazania odnosz¹ce siê do świeckich zawarte 
w najnowszym opracowaniu Katechizmu Kościo³a Katolickiego5 . Oprócz tego 
dostrzega siê obecnie tak¿e du¿y rozwój świeckich organizacji apostolskich. 

Dekret Soboru Watykañskiego II O przystosowanej odnowie ¿ycia zakonnego wzy-
wa³ zgromadzenia, zakony i instytuty ¿ycia konsekrowanego do ponownego 
przemyślenia konstytucji i statutów, by z autentyzmem i radykalizmem móc 

1

 1  Jest to skrót pracy doktorskiej pt. UDZIA£ ŚWIECKICH W APOSTOLSKIM WYMIARZE CHA-
RYZMATU ZGROMADZENIA NAJŚWIÊTSZEGO ODKUPICIELA, pisanej pod kierunkiem ks. 
prof. Lucjana Baltera w Instytucie Teologii Apostolstwa w O³tarzewie, na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego w Warszawie w 2001 r.

 2  W Polsce za czo³owego eksperta od duchowości laikatu uwa¿a siê ks. E. Werona. Por. Świeccy w Kościele, 
Pary¿ 1970; Laikat i apostolstwo, Pary¿ 1973; Teologia ¿ycia wewnêtrznego ludzi świeckich, Poznañ/Warszawa 
1980, Budzenie olbrzyma, Poznañ 1995, i inne. 

 3  Za g³ównego twórcê i propagatora teologii laikatu uwa¿a siê dośæ powszechnie Y. Congara, który 
w dziele Jalons pour une theologie du laicat (Paris 1963) u¿y³ tej nazwy i opracowa³ jej g³ówne za³o¿enia. 

 4  Por. E. Weron, Laikat i apostolstwo, Pary¿ 1973, s. 9; J. Woźniakowski, Świeccy, Kraków 1987, s. 64-70.
 5  Por. Katechizm Kościo³a Katolickiego, Poznañ 1994, nr 897-913.
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kroczyæ za Chrystusem czystym, ubogim i pos³usznym6 . Ta odnowa ¿ycia 
zakonnego potrzebna jest, by zakonnicy potrafi li odpowiedzieæ na nowe 
wyzwania ludzi świeckich i by mogli byæ „znakiem sprzeciwu” i „sol¹ ziemi” 
oraz „świat³em świata”. Ten soborowy dokument nie zawiera³ jednak jeszcze 
sugestii, które zosta³y podane w adhortacji Vita consecrata7 . 

Now¹ perspektywê laikatu, w kontekście wspó³pracy ze zgromadzeniami 
zakonnymi, ukazuje w³aśnie dokument skierowany do osób konsekrowanych 
Vita consecrata. Na uwagê zas³uguje szczególnie nr 54 tej adhortacji, w którym 
Ojciec świêty wspomina o zadaniach świeckich wobec zakonów, zgromadzeñ 
czy instytutów, oraz o wspó³pracy, jaka winna nast¹piæ miêdzy nimi. Pisze tam 
tak: „Jednym z owoców nauki o Kościele jako komunii by³o ukszta³towanie 
siê w ostatnich latach świadomości, ¿e ró¿ne spo³eczności wspó³tworz¹ce go 
mog¹ i powinny po³¹czyæ si³y, zachowuj¹c postawê wspó³pracy i wymiany 
darów, aby owocniej uczestniczyæ w jego misji. Przyczynia siê to do stworze-
nia bogatszego i pe³niejszego obrazu samego Kościo³a, a zarazem pozwala 
skuteczniej podejmowaæ wielkie wyzwania naszej epoki dziêki harmonijnemu 
wspó³dzia³aniu ró¿nych darów. 

W przypadku Instytutów monastycznych i kontemplacyjnych relacje 
z wiernymi świeckimi maj¹ charakter przede wszystkim duchowy, natomiast 
w przypadku Instytutów aktywnych w dziedzinie apostolatu wyra¿aj¹ siê 
w ró¿nych formach wspó³pracy duszpasterskiej. Z kolei cz³onkowie Insty-
tutów świeckich, laickich i kleryckich nawi¹zuj¹ relacje z innymi wiernymi 
w zwyczajnych sytuacjach codziennego ¿ycia. Dzisiaj dośæ liczne Instytuty, 
czêsto pod wp³ywem nowych okoliczności, dochodz¹ do przekonania, ¿e 
ludzie świeccy mog¹ mieæ udzia³ w ich charyzmacie. S¹ oni zatem zapraszani 
do g³êbszego uczestnictwa w duchowości i misji danego instytutu. (...) Mo¿na 
powiedzieæ, ¿e rozpoczyna siê nowy i bardzo obiecuj¹cy rozdzia³ w dziejach 
relacji miêdzy osobami konsekrowanymi a laikatem”.

W innym miejscu adhortacji spotykamy zachêtê do twórczej wspó³pracy 
apostolskiej zakonów i świeckich: „Instytuty s¹ zatem powo³ane, aby odwa¿nie 
podejmowaæ twórcz¹ inicjatywê oraz naśladowaæ świêtośæ swoich za³o¿ycieli 
i za³o¿ycielek, aby w ten sposób odpowiadaæ na znaki czasu pojawiaj¹ce siê 
w dzisiejszym świecie”8 . Zauwa¿a siê wiêc obecnie dośæ znaczne pozytywne 
zmiany w relacjach miêdzy świeckimi a zakonami czy zgromadzeniami. Choæ 
nie mo¿na zapominaæ o ró¿nego rodzaju bractwach9 , konfraterniach10  czy 
tzw. „trzecich zakonach”11 , które kilka wieków wcześniej powsta³y jako owoc 

 6  Por. Dekret Soboru Watykañskiego II O przystosowanej odnowie ¿ycia zakonnego, 9-14.
 7  Por. Adhortacja Vita consecrata, 54-56.
 8  Tam¿e, 37.
 9  Por. D. Knowles, D. Obolensky, Historia Kościo³a, t. 2, s. 201.
 10  Por. G. Fransen, Świeccy w Kościele epoki średniowiecza, w: Laikat w Kościele katolickim, s. 48.
 11  Tercjarskie stowarzyszenia (trzecie zakony) ludzi świeckich obojga p³ci by³y organizowane od XIII w., 

w duchu określonych zakonów ścis³ych i z nimi duchowo i materialnie zwi¹zane, lecz bez obowi¹zku 



201TEOLOGIA

wspólnej troski apostolskiej świeckich i zakonników, to jednocześnie trzeba 
zauwa¿yæ, ¿e by³y to raczej dwa ró¿ne światy, które zasadniczo nie mog³y ze 
sob¹ bezpośrednio wspó³pracowaæ, a tym bardziej ubogacaæ siê wzajemnie 
swoimi duchowościami. Mo¿liwe by³o bowiem jedynie korzystanie przez wier-
nych świeckich zrzeszonych w tzw. trzecim zakonie z dóbr duchowych tego¿ 
pierwszego, czyli mêskiego, i ewentualnie drugiego, czyli ¿eñskiego zakonu.

Mo¿na dostrzec obecnie inn¹ – wydaje siê, ¿e o wiele lepsz¹ i g³êbsz¹ – 
świadomośæ, zarówno w rozumieniu powo³ania i zadañ wiernych świeckich, 
jak równie¿ nowe perspektywy w realizowaniu misji ewangelizacyjnej duchow-
nych i świeckich. Sk¹din¹d nie jest to jednak zupe³n¹ nowości¹, poniewa¿ 
dokumenty Kościo³a i liczne opracowania świadcz¹12 , ¿e świeccy zawsze byli 
obecni i zaanga¿owani w Kościele. Ka¿dy wiek13  inaczej – lepiej lub gorzej – 
rozumia³ ich powo³anie i zadania, które mieli do spe³nienia. 

W 1732 roku w Scali, miejscowości po³o¿onej niedaleko Neapolu, po-
wstaje Zgromadzenie Najświêtszego Odkupiciela, zwane Zgromadzeniem 
Redemptorystów. Za³o¿ycielem jest Alfons Liguori. G³ównym zadaniem 
Zgromadzenia jest przepowiadanie Ewangelii, szczególnie przez misje i re-
kolekcje, ludziom ubogim i najbardziej opuszczonym.

Prowadzona przez redemptorystów realizacja apostolskiego wymiaru 
charyzmatu zgromadzenia na rzecz ubogich i najbardziej opuszczonych 
dokonuje siê od pocz¹tku razem z laikatem, z tym, ¿e rola świeckich w po-
szczególnych latach istnienia zgromadzenia jest zró¿nicowana. Jednak¿e na 
przestrzeni prawie trzech wieków dzia³alności Zgromadzenia Najświêtszego 
Odkupiciela nie da siê nie zauwa¿yæ roli i miejsca laikatu w Zgromadzeniu 
Redemptorystów. Przez te lata wystêpowa³y ró¿ne formy uczestnictwa, for-
macji i wspó³pracy redemptorystów ze świeckimi. 

Zgromadzenie Redemptorystów powstaje i dzia³a w konkretnym kontekście 
spo³ecznym i religijnym. Królestwo Neapolu sk³ada³o siê w rzeczywistości 
z dwóch królestw, z których ka¿de mia³o swoje odrêbne historyczne trady-
cje14 . Spośród miast Królestwa Neapol by³ miastem o najwiêkszej liczbie 
mieszkañców. Od po³owy XVII w. liczy³ ich ju¿ 300.000 mieszkañców15 . Z tej 

wspólnego ¿ycia i ślubów zakonnych. Najbardziej rozpowszechniony jest trzeci zakon św. Franciszka 
z Asy¿u, lecz znane s¹ równie¿ trzecie zakony: dominikañski czy norbertañski. Niektóre z trzecich 
zakonów przekszta³ci³y siê w zgromadzenia zakonne. Por. Tercjarskie stowarzyszenia (has³o), w: Wielka 
Encyklopedia Powszechna PWN, t. 11, Warszawa 1968, s. 487.

 12  Por. Laikat w Kościele katolickim. Aspekty prawno-teologiczne, Warszawa 1992; R. Goldie, Świeccy, laikat, świeckośæ, 
Warszawa/Poznañ 1991.

 13  Por. J. Gaudemet, Świeccy w pierwszych wiekach Kościo³a, Communio 7 (1987) nr 3, s. 3-15; A. Garcia y 
Garcia, Status laikatu w Kościele Średniowiecza, tam¿e, s. 16-24.

 14  Por. Historia Zgromadzenia Najświêtszego Odkupiciela. Powstanie i rozwój Zgromadzenia 1732-1793, Tuchów 
1997, s. 57-60.

 15  Niektórzy autorzy wspominaj¹ nawet o ponad 400.000 mieszkañców. Por. T. Rey-Mermet, Alfons 
Liguori – Świêty wieku oświecenia, Warszawa 1987, s. 14.
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liczby tylko 1/6 pracowa³a. Pozostali byli spekulantami albo nic nierobi¹cymi 
szlachcicami. Warstwy i podzia³y bardzo wyraźnie siê zaznacza³y. „Na 
najwy¿szym stopniu tej piramidy plasowa³a siê szlachta i biurokraci 
pañstwowi. Na najni¿szym ci, którzy ¿yli z dnia na dzieñ. Pozycjê środkow¹ 
zajmowali notariusze, adwokaci, lekarze, kupcy itp.” 16 . 

Wiêksza czêśæ ludności Królestwa Neapolu ¿y³a z rolnictwa i mieszka³a 
na wsi. Warunki ¿ycia ludności wiejskiej, czyli wiêkszości mieszkañców 
Królestwa, by³y ciê¿kie. Mieszkañcy wsi tworzyli świat ludzi ¿yj¹cych na 
poziomie minimum egzystencji, nara¿onych na g³ód i bezrobocie. Skutkiem 
tego by³o ¿ebractwo, kradzie¿e. Czêstym zjawiskiem sta³y siê emigracje celem 
poszukiwania pracy. Centrum ¿ycia religijnego stanowi³ kośció³ parafi alny. 
By³ on miejscem gromadzenia siê i jednoczenia wspólnoty. Parafi a sprzyja³a 
kontaktom miêdzy mieszkañcami, którzy spotykali siê w kościele w ka¿d¹ 
niedzielê i świêta. 

Ludzie świeccy byli i s¹ przez redemptorystów w ró¿noraki sposób for-
mowani i na miarê swoich mo¿liwości wspó³pracuj¹ z nimi. Na pocz¹tku 
ofi cjaln¹ form¹ uczestnictwa świeckich w misji zgromadzenia by³ status 
oblata. Forma ta ogranicza³a siê jednak raczej tylko do zapisywania swoich 
dóbr materialnych Zgromadzeniu, by później mieæ udzia³ w jego dobrach 
duchowych. Rzadko zdarza³y siê przypadki czynnej wspó³pracy oblatów z re-
demptorystami czy ich formacji przez redemptorystów. Ich rola wyra¿a³a siê 
zasadniczo w trosce modlitewnej za redemptorystów. Po zobowi¹zaniu siê do 
wype³niania odpowiednich praktyk modlitewnych oblaci byli wpisywani do 
ksi¹g oblackich. Z kwerendy historycznej znamy dokumenty, które nale¿a³o 
wype³niæ, by przyj¹æ status oblata17 .

Taka forma obecności wiernych świeckich w dzie³ach apostolskich Zgro-
madzenia Redemptorystów spowodowana by³a ówczesn¹ sytuacj¹ laikatu 
w Kościele powszechnym. „Uczestnictwo świeckich w administracji kościelnej 
i w dzia³alności apostolskiej, w najszerszym znaczeniu tego s³owa, mala³o 
stopniowo po Soborze Trydenckim, od szczytu do najni¿szych szczebli hie-
rarchii”18 .

Jednak z biegiem lat wierni świeccy – mimo nie zawsze sprzyjaj¹cego kli-
matu – s¹ coraz czêściej czynnie obecni w pracy apostolskiej redemptorystów. 
Zauwa¿yæ to mo¿na szczególnie w przypadku dwóch świêtych redemptory-
stów: św. Alfonsa Liguori i św. Klemensa Hofbauera. Oni to nie tylko nie 
bali siê ściśle wspó³pracowaæ ze świeckimi w ró¿nych dziedzinach ewange-
lizacyjnych, ale tak¿e tak formowali wiernych świeckich, by ukszta³towaæ 
w nich cechy duchowości chrześcijañskiej. Umieli równie¿ nakreślaæ kierunki 

 16  Tam¿e, s. 67.
 17  Por. Dyrektorium prze³o¿onych Zgromadzenia Najświêtszego Odkupiciela, Kuria Generalna, Rzym 1993, s. 85.
 18  J. Imbert, Świeccy po Soborze Trydenckim, Poznañ-Warszawa, 1987, s. 61.
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apostolstwa w ten sposób, ¿e świeccy sami w³¹czali siê w dzia³alnośæ ewan-
gelizacyjn¹ i na miarê swoich mo¿liwości czuli siê wspó³odpowiedzialni za 
Kośció³. W przypadku św. Alfonsa dzia³o siê to jeszcze przed za³o¿eniem 
Zgromadzenia Redemptorystów, w dzia³alności tzw. kaplic wieczornych. 
Później zaś, po za³o¿eniu zgromadzenia, św. Alfons kszta³towa³ postawy 
świeckich w trakcie misji i rekolekcji oraz poprzez wydawane ksi¹¿ki swojego 
autorstwa. 

Natomiast św. Klemens anga¿owa³ świeckich do wspó³pracy apostolskiej 
w Warszawie i w Wiedniu. Dzia³alnośæ pastoralna w Warszawie wi¹za³a siê 
z wci¹ganiem ludzi świeckich do dzia³alności opiekuñczo-wychowaczej. 
W Wiedniu natomiast św. Klemens rozwin¹³ szerok¹ wspó³pracê ze świeckimi, 
którzy byli odpowiedzialni w ró¿nych sferach ¿ycia spo³eczno-politycznego 
stolicy Austrii. Zostali oni nazwani „krêgiem Hofbauera”.

Od śmierci św. Klemensa Hofbauera a¿ do Soboru Watykañskiego II 
Zgromadzenie Najświêtszego Odkupiciela nie zanotowa³o w swojej historii 
takich przedstawicieli, którzy w wybitny sposób oddzia³ywaliby na laikat i ra-
zem ze świeckimi wspó³pracowali w dziedzinie szeroko pojêtego apostolatu. 
Opracowania dotycz¹ce historii zgromadzenia tylko ogólnie wspominaj¹ 
o ró¿nych aktach uczestnictwa świeckich podczas misji i rekolekcji prowa-
dzonych przez redemptorystów19 . Taki stan przetrwa³ zasadniczo do czasu 
przemian w Kościele w XX wieku.

Nowym etapem dla innego i o wiele lepszego dzia³ania ludzi świeckich 
w Zgromadzeniu Najświêtszego Odkupiciela, staje siê wydarzenie Sobo-
ru Watykañskiego II. Dokumenty soborowe podkreślaj¹ bowiem prawo 
i obowi¹zek uczestnictwa laikatu w apostolstwie ju¿ nie z nadania hierarchii, 
lecz raczej na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania. Ta donios³a rola 
świeckich zaznaczona jest w kilku miejscach tekstów soborowych: w Konsty-
tucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium (w rozdziale IV i V), w Konsty-
tucji duszpasterskiej o Kościele w świecie wspó³czesnym Gaudium et spes oraz 
w Dekrecie o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem. 

Jedn¹ z wa¿niejszych wypowiedzi soborowych dotycz¹cych powo³ania 
i zadañ świeckich jest nastêpuj¹ce stwierdzenie: „Zadaniem ludzi świeckich, 
z tytu³u ich powo³ania, jest szukaæ Królestwa Bo¿ego, zajmuj¹c siê sprawami 
świeckimi i kieruj¹c nimi po myśli Bo¿ej. ̄ yj¹ oni w świecie, to znaczy pośród 
wszystkich razem i poszczególnych spraw i obowi¹zków świata i w zwyczaj-
nych warunkach ¿ycia rodzinnego i spo³ecznego, z których niejako utkana 
jest ich egzystencja” (KK 31).

Wa¿nym elementem realizowania powo³ania świeckich jest umiejsco-
wienie ich i tego, co czyni¹, w ca³okszta³cie misterium Kościo³a. Świeccy 
zrzeszeni s¹ w Ludzie Bo¿ym i umiejscowieni w jednym Ciele Chrystusa, 
i dopiero jako tacy maj¹ moc przyczyniania siê do wzrostu Kościo³a i jego 
 19  Por. Historia Zgromadzenia Najświêtszego Odkupiciela (red. F. Chiovaro), s. 402-411.
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uświêcania (por. KK 33). To uświêcanie Kościo³a dokonuje siê za przyczyn¹ 
świêtości ¿ycia ka¿dego cz³onka Cia³a Mistycznego20 . Szeroko na ten temat 
Ojcowie soborowi pisz¹ w V rozdziale Konstytucji dogmatycznej o Kościele. 
Stwierdzenia: „Wszyscy w Kościele, niezale¿nie od tego, czy nale¿¹ do hierar-
chii, czy s¹ przedmiotem jej funkcji pasterskiej, powo³ani s¹ do świêtości” 
oraz „wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek zawodu i stanu powo³ani s¹ do 
pe³ni ¿ycia chrześcijañskiego i do doskona³ej mi³ości” (KK 39) potwierdzaj¹ 
prawdê wypowiadan¹ wcześniej przez niektórych teologów czy świêtych, ¿e 
powo³anie do świêtości nie jest przywilejem tylko niektórych ludzi, ale jest 
to powo³anie ka¿dego cz³owieka21 .

Jeszcze dok³adniej zadania laikatu precyzuje Dekret o apostolstwie 
świeckich. W sześciu podrozdzia³ach mówi o powo³aniu świeckich, o celach 
ich apostolstwa, ró¿nych dziedzinach i formach anga¿owania siê oraz o ko-
niecznym i w³aściwym przygotowaniu siê do ewangelizowania. W zakoñczeniu 
ten dokument soborowy zaleca, by do aposto³owania dobrze siê przygotowaæ. 
Jest to nieodzowny warunek skuteczności apostolstwa. Przygotowanie powinno 
obj¹æ nie tylko wysi³ek sta³ego duchowego rozwoju cz³owieka, ale tak¿e kwestiê 
ró¿nych okoliczności, spraw, zajêæ i osób, do których trzeba dostosowywaæ 
dzia³alnośæ ewangelizacyjn¹. Formacja ta powinna mieæ specyfi czny charakter 
świecki, w³aściwy laikatowi i jego duchowości (por. DA 28).

Przedstawiony krótko zarys wspó³czesnej nauki Kościo³a na temat 
powo³ania i zadañ wiernych świeckich w Kościele ma przypomnieæ, i¿ w takim 
kontekście twierdzeñ soborowych kszta³tuj¹ siê równie¿ aktualne dokumenty 
Zgromadzenia Redemptorystów. Wszystkie dyskusje i dokumenty na temat 
roli i zadañ świeckich w Zgromadzeniu22  maj¹ swoje źród³o w g³ównych do-
kumentach Kościo³a na temat laikatu. Obecnośæ świeckich w ¿yciu i dzie³ach 
apostolskich redemptorystów staje siê w ostatnich latach na tyle wyraźna, ¿e 
ich powo³anie i zadania zosta³y jasno zaznaczone w konstytucjach i statutach 
zgromadzenia. Rozpoczynaj¹ siê równie¿ dyskusje o laikacie podczas obrad 
kapitu³ generalnych Zgromadzenia Najświêtszego Odkupiciela. 

Oprócz dokumentów soborowych dodatkowymi bodźcami do podjêcia 
tematyki o roli świeckich w zgromadzeniu sta³a siê adhortacja Jana Paw³a II 
Christifi deles laici. By³ to owoc Synodu Biskupów z 1987 na temat laikatu. Ojciec 
świêty w piêciu rozdzia³ach przedstawi³ powo³anie i zadania świeckich na pod-
stawie Przypowieści o winnicy z ewangelicznego opisu wed³ug św. Mateusza. 
„Przypowieśæ ukazuje naszym oczom rozleg³¹ winnicê Pañsk¹ oraz rzeszê 
ludzi, mê¿czyzn i kobiet wezwanych przez Boga i wys³anych tam do pracy. 
Winnic¹ jest ca³y świat, który winien zostaæ przemieniony zgodnie z Bo¿ym 
planem w perspektywie ostatecznego przyjścia Królestwa Bo¿ego” (CL,1). 

 20  Por. G. Lazzati, ¯ycie świeckie a ewangelizacja, Kraków 1993, s. 23-27.
 21  Por. Alfons Liguori, Umi³owanie Jezusa Chrystusa w ¿yciu codziennym, Kraków 1987; Franciszek Salezy, 

Filotea, Kraków 1980.
 22  Por. Curia Generalis CSsR (red.), Acta Integri Capituli Generali CSsR, Roma 1985-1997.
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Natomiast w 1994 roku ukaza³o siê nowe wydanie Katechizmu Kościo³a 
Katolickiego. By³o to wydarzenie du¿ej wagi w Kościele powszechnym, po-
niewa¿ by³o to pierwsze od Katechizmu Trydenckiego tak szerokie i w no-
wym stylu opracowanie prawd wiary. Sprawy laikatu w nowym katechizmie 
omówione s¹ w ramach problematyki ró¿norodności powo³añ istniej¹cych 
w Kościele, w numerach 897-91323 . 

Świeckimi Katechizm nazywa tych chrześcijan, którzy nie nale¿¹ do stanu 
kap³añskiego ani stanu zakonnego. Specyfi czn¹ w³aściwości¹ laików jest ich 
charakter świecki. Zadaniem, które do nich szczególnie przynale¿y, oraz 
istot¹ ich powo³ania jest to, by szukali Królestwa Bo¿ego, zajmuj¹c siê spra-
wami świeckimi i kieruj¹c nimi zgodnie z wol¹ Bo¿¹. Zadania te polegaj¹ na 
tym, aby kierowani duchem ewangelicznym, przyczyniali siê do uświêcania 
świata niejako od wewn¹trz, dzia³aj¹c na sposób przemieniaj¹cego zaczynu 
(por. KKK 898). Ta myśl jest odwo³aniem siê do koncepcji zadañ świeckich, 
zawartej w dokumencie soborowym Lumen gentium ( nr 31). Laicy, wed³ug Ka-
techizmu, stanowi¹ istotn¹ czêśæ Kościo³a ¿yj¹cego pośród świata. To w³aśnie 
przez nich i dziêki nim Kośció³ mo¿e siê stawaæ witalnym elementem ¿ycia 
wspó³czesnych spo³eczeñstw. Do spe³nienia tego zadania potrzeba im jednak 
bardzo jasnej świadomości nie tylko swej przynale¿ności do Kościo³a, ale 
bycia Kościo³em (por. KKK 899).

Zauwa¿yæ jednak trzeba, i¿ mimo coraz wiêkszego znaczenia laikatu 
w Kościele oba wy¿ej wymienione dokumenty posoborowe nie wnosz¹ re-
wolucyjnych zmian do nauki Soboru Watykañskiego II. Zasadniczo po-
twierdzaj¹ jego naukê i zachêcaj¹ do jak najszerszego w³¹czania siê laikatu 
we wspó³odpowiedzialnośæ za Kośció³. 

Obecnośæ świeckich w apostolskich dzia³aniach redemptorystów jest na 
tyle znacz¹ca, ¿e wspó³praca miêdzy laikatem i redemptorystami staje siê 
wa¿nym tematem tak¿e podczas obrad kapitu³ generalnych. Inspirowani 
nauk¹ Kościo³a i znakami czasów, cz³onkowie XX Kapitu³y Generalnej wyrazi-
li wolê wypracowania takiego dokumentu, który w nowy sposób podkreśla³by 
misjê świeckich w zgromadzeniu. Do tego zadania zosta³ powo³any Sekreta-
riat do Wspó³pracy z Laikatem przy Zarz¹dzie Generalnym. Wypracowa³ on 
wstêpne dyrektywy i normy, które zosta³y rozes³ane do wszystkich prowincji 
celem ich przedyskutowania. Owocem dyskusji i kolejnych posiedzeñ Sekre-
tariatu sta³ siê dokument, który w nowy sposób określa powo³anie, to¿samośæ 
i zadania laikatu w zgromadzeniu. Nosi on tytu³ Normy świeckiego Misjonarza 
Najświêtszego Odkupiciela24 . 

 23  Por. M. Napieralski, O nowym katechizmie – wprowadzenie w lekturê Katechizmu Kościo³a Katolickiego, Warszawa 
1995, s. 15.

 24  Por. Kuria Generalna CSsR Laik , Misjonarz, Redemptorysta, Rzym 1996.
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Tym, co przyczyni³o siê do jeszcze wiêkszego rozwoju laikatu w Kościele, 
zw³aszcza po drugiej wojnie światowej, by³ niebywa³y – do czasów 
wcześniejszych – rozwój nowych ruchów odnowy i stowarzyszeñ oraz in-
stytutów świeckich ¿ycia konsekrowanego25 . W ostatnich dziesi¹tkach lat 
powstawa³y liczne szko³y ewangelizacyjne czy szko³y formacji duchowości. 
Odbywa³y siê te¿ liczne spotkania, kongresy i sympozja na temat laikatu, 
podczas których poruszano zagadnienia wspó³pracy laikatu i duchowieñstwa. 
Na bazie tych wydarzeñ równie¿ w Zgromadzeniu Redemptorystów pojawi³y 
siê ró¿nego rodzaju nowe aktywności i dzia³ania samych świeckich oraz 
świeckich z redemptorystami. Dziêki inicjatywom wiernych świeckich 
nast¹pi³ rozwój szkó³ formacji laikatu, zaczê³y siê odbywaæ spotkania o randze 
miêdzyprowincjalnej, jak równie¿ spotkania gromadz¹ce laików i redemp-
torystów z jednej prowincji.

Bior¹c pod uwag¹ prawie trzechwiekow¹ historiê redemptorystów i ich apo-
stolsk¹ wspó³pracê ze świeckimi, ³atwiej jest zrozumieæ cel podjêcia niniejszej 
pracy. Zadaniem tego opracowania by³o prześledzenie miejsca, roli i zadañ 
laikatu w historii, dokumentach i praktyce Zgromadzenia Najświêtszego 
Odkupiciela. Chcemy zobaczyæ, jak by³ i jest realizowany apostolski wymiar 
charyzmatu Zgromadzenia Redemptorystów razem z wiernymi świeckimi.

Próba podjêcia opracowania roli świeckich i wspó³pracy redemptory-
stów ze świeckimi wkomponowuje siê w liczne dzie³a i opracowania, któ-
re w ró¿nych aspektach opisywa³y dzia³alnośæ redemptorystów oraz ich 
wspó³prace apostolsk¹ ze świeckimi. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e do tej pory 
nie ukaza³o siê w miarê ca³ościowe opracowanie tego zagadnienia. W jêzyku 
polskim ukaza³a siê rozprawa doktorska o. A. Owczarskiego nt. Redemptoryści-
benonici w Warszawie 1787-1808, obroniona w Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim26 , a na Papieskiej Akademii Teologicznej zosta³y obronione prace 
magisterskie omawiaj¹ce niektóre aspekty duchowości redemptorystowskiej: 
o. Leszka Zabdyra27  Distacco w pismach ascetycznych św. Alfonsa Liguori; o. Piotra 
Andrukiewicza Duchowośæ ludzi świeckich w pismach ascetycznych św. Alfonsa Liguori28 , 
o. Krzysztofa Szczyg³o Mi³ośæ w duchowości św. Alfonsa Liguori na podstawie wy-
branych jego dzie³a ascetycznych29 , o. Piotra Koźlaka, Dojrza³ośæ chrześcijañska wed³ug 

 25  Por. L. Boriello, G. Della Croce, B. Secondin, Historia duchowości, t.VI, Duchowośæ chrześcijañska czasów 
wspó³czesnych, Kraków 1998, s. 394-398. Tylko w Polsce w roku 1994 zarejestrowanych by³o ponad 130 
ró¿nego rodzaju ruchów, stowarzyszeñ czy towarzystw. Por. Ruchy katolickie w Polsce, KAI, Warszawa 
1994.

 26  Por. A. Owczarski, Redemptoryści-benonici w Warszawie 1787-1808, Katolicki Uniwersytet Lubelski 1985. 
W formie ksi¹¿kowej pod takim samym tytu³em ukaza³a siê w wydawnictwie „Homo Dei” 2000 roku.

 27  Por. L. Zabdyr, „Distacco” w pismach ascetycznych św. Alfonsa Liguori, Papieska Akademia Teologiczna 
w Krakowie Wydzia³ i Wy¿sze Seminarium Duchowne OO. Redemptorystów w Tuchowie, Tuchów 
1989.

 28  Por. P. Andrukiewicz, Duchowośæ ludzi świeckich w pismach ascetycznych św. Alfonsa Liguori, Papieska Akademia 
Teologiczna w Krakowie Wy¿sze Seminarium Duchowne OO. Redemptorystów w Tuchowie, Tuchów 
1990.

 29  Por. K. Szczyg³o, Mi³ośæ w duchowości św. Alfonsa Liguori na podstawie wybranych jego dzie³a ascetycznych, Pa-
pieska Akademia Teologiczna w Krakowie i Wy¿sze Seminarium Duchowne OO. Redemptorystów 
w Tuchowie, Tuchów 1988.
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św. Klemesna Hofbauera30 , o.Stanis³awa Kie³basy, Kontemplacyjny wymiar modlitwy 
myślnej św. Alfonsa Liguori31 . Natomiast Teresa Kloch napisa³a pracê: Rozumienie 
powo³ania świeckich do świêtości wed³ug św. Alfonsa Marii Liguori’ego32  na Papieskim 
Wydziale Teologicznym w Warszawie. Na Uniwersytecie w Innsburcku Josef 
Schachinger obroni³ pracê opisuj¹c¹ niektóre formy wspólnot redempto-
rystów i świeckich33 . Wszystkie one jednak nie obejmuj¹ w sensie ścis³ym 
problematyki wiernych świeckich w historii, a przede wszystkim w doku-
mentach i formach wspó³pracy apostolskiej dokonuj¹cych siê aktualnie 
w Zgromadzeniu Najświêtszego Odkupiciela.

Temat „Udzia³ świeckich w apostolski wymiarze Zgromadzenia 
Najświêtszego Odkupiciela” mo¿na uj¹æ w czterech grupach tematycznych. 
W pierwszej prześledzony zosta³ rozwój kszta³towania siê postawy św. Alfonsa 
Liguori wobec zagadnienia świeckich. Chodzi³o zasadniczo o odpowiedź na 
pytanie, co przyczyni³o siê do tego, ¿e w późniejszych latach Świêty podj¹³ 
siê wspó³pracy ze świeckimi w dziele ewangelizacji. 

Drug¹ postaci¹ w Zgromadzeniu Najświêtszego Odkupiciela, która 
wyró¿nia³a siê wspó³prac¹ z laikatem, by³ św. Klemens Hofbauer (Dworzak). 
W historii redemptorystów zapisa³ siê on jako ten, który przeniós³ Zgroma-
dzenie poza Italiê. W dwu stolicach, Warszawie i Wiedniu, gdzie podj¹³ na 
szerok¹ skalê dzia³alnośæ duszpastersk¹, da³ siê poznaæ jako kap³an troszcz¹cy 
siê o formacjê świeckich i powierzaj¹cy świeckim konkretn¹ odpowiedzialnośæ 
w Kościele. Ze świeckimi wspó³pracowa³ przy organizowaniu ośrodków po-
mocy dla najbiedniejszych dzieci, jak równie¿ poprzez sta³y wysi³ek forma-
cyjny inteligencji Warszawy i Wiednia, która gromadzi³a siê we wspólnotach 
parafi alnych. Jego dzia³alnośæ ze świeckimi by³a na tyle intensywna, i¿ po 
śmierci nazwano go mianem „Aposto³a Warszawy i Wiednia”34 . 

Aktywna obecnośæ świeckich w ¿yciu i dzia³alności redemptorystów 
domaga³a siê – szczególnie w ostatnich latach – umieszczenia ich roli i zadañ 
w dokumentach Zgromadzenia Najświêtszego Odkupiciela. Sta³o siê to fak-
tem zw³aszcza po Soborze Watykañskim II. Świeccy znaleźli swoje miejsce 
w konstytucjach, statutach oraz podczas obrad i opracowañ dokumentów 
kapitu³ generalnych. Szczególniejszym – a niektórzy mówi¹ historycznym 
– dokumentem jest opracowanie, które nosi nazwê Normy świeckiego misjonarza 

 30  Por. P. Koźlak, Dojrza³ośæ chrześcijañska wed³ug św. Klemensa Hofbauera, Papieska Akademia Teologiczna 
w Krakowie i Wy¿sze Seminarium Duchowne OO. Redemptorystów w Tuchowie, Tuchów 1990.

 31  Por. Stanis³aw Kie³basa, Kontemplacyjny wymiar modlitwy św. Alfonsa Liguori, Papieska Akademia Teologiczna 
w Krakowie i Wy¿sze Seminarium Duchowne OO. Redemptorystów w Tuchowie, Tuchów 1991.

 32  Por. Teresa Kloch, Rozumienie powo³ania świeckich do świêtości wed³ug św. Alfonsa Marii Liguori’ego, Papieski 
Wydzia³ Teologiczny w Warszawie, 1993.

 33  Por. J. Schachinger, Neue Modelle redemptoristischen Gemeinschaftslebens, Thologische Fakultat der Universitat 
Innsbruck, Innsbruck 1994.

 34  Por. E. Dudel, Aposto³ Warszawy i Wiednia, Warszawa 1987; J. Heinzmann, G³osiæ Ewangeliê na nowo, 
Tuchów, 1987.
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redemptorysty35 . By³a to odpowiedź na coraz ¿ywsz¹ obecnośæ laikatu wśród 
redemptorystów i na nowe wyzwania, jakie staj¹ wobec tych dwu kategorii 
osób w świecie i Kościele. 

Wreszcie czwarta grupa problemowa dotyczy³a wybranych, aktualnych 
form wspó³pracy świeckich i redemptorystów. Obecnie wspó³praca dokonuje 
siê w ró¿nych formach dzia³alności apostolskiej, prowadzeniu szkó³ forma-
cyjnych dla świeckich oraz spotkaniach laikatu. Intensywnośæ tej wspó³pracy 
w zgromadzeniu jest zró¿nicowana. S¹ prowincje, które pod tym wzglêdem 
dzia³aj¹ bardzo prê¿nie, czy to w aspekcie ewangelizacyjnym, czy forma-
cyjnym. Du¿¹ rolê w o¿ywieniu świeckich ma Sekretariat do Wspó³pracy 
z Laikatem przy Zarz¹dzie Generalnym, który zorganizowa³ tzw. spotkania 
regionalne świeckich. Gromadzi³y one świeckich i redemptorystów z kilku 
prowincji jednego kontynentu. Te spotkania sta³y siê później inspiracj¹ do 
organizowania spotkañ laikatu dla poszczególnych prowincji.

Przy redagowaniu pracy o apostolskiej roli świeckich w Zgromadzeniu 
Redemptorystów zosta³a wykorzystana metoda historyczna i analityczno-
syntetyczna. Analiza ksi¹¿ek, wypowiedzi, listów, sprawozdañ czy konferencji 
zwi¹zanych z formacj¹ i dzia³alności¹ laikatu w Zgromadzeniu Najświêtszego 
Odkupiciela mia³a doprowadziæ do wniosków dotycz¹cych roli i zadañ 
świeckich w tym¿e zgromadzeniu oraz ukazaæ wspó³pracê świeckich i re-
demptorystów w przekroju historycznym, ze szczególnym uwzglêdnieniem 
jej stanu aktualnego.

Materia³y źród³owe by³y trojakiego rodzaju. Dla pierwszego rozdzia³u, 
w którym odpowiadamy na pytania: jakie by³y pocz¹tki realizowania cha-
ryzmatu redemptorystów, jak wygl¹da³a wspó³praca redemptorystów ze 
świeckimi na podstawie dzia³alności św. Alfonsa Liguori, by³y to ksi¹¿ki 
św. Alfonsa Liguori oraz opracowania biograficzne i artyku³y zwi¹zane 
z duchowości¹ redemptorystów i ich przepowiadaniem adresowanym do 
świeckich. Chcieliśmy siê dowiedzieæ, jak kszta³towa³a siê postawa św. Al-
fonsa wobec laikatu, jacy ludzie i jakie okoliczności wp³ynê³y najbardziej na 
kszta³t jego wspó³pracy ze świeckimi. Podsumowaniem tego rozdzia³u by³o 
przedstawienie na podstawie jego przepowiadania i pism, cech duchowości 
świeckich, które zosta³y wypracowane przez św. Alfonsa.

Dla rozdzia³u drugiego, który by³ prześledzeniem wspó³pracy ze świeckimi 
św. Klemensa Hofbauera, nazywanego w Zgromadzeniu Redemptorystów 
„drugim za³o¿ycielem”36 , podstawowym materia³em by³y Monumenta Ho-
fbaueriana, czyli zbiór listów, wypowiedzi, kazañ św. Klemensa Hofbauera, 
które zebra³ w 15 tomach o. W³adys³aw Szo³drski. Św. Klemens wype³nia³ 

 35  Por. Kuria Generalna CSsR – Sekretariat do Wspó³pracy z Laikatem, Normy świeckiego misjonarza redemp-
torysty, Rzym 1996.

 36  J. Hofer, Saint Clement Hofbauer 1751-1820, Louvain 1933, s. 462.
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apostolski wymiar charyzmatu Zgromadzenia Najświêtszego Odkupiciela, 
wspó³pracuj¹c ze świeckimi w innych ni¿ św. Alfons warunkach religijno-
spo³eczno-politycznych. Dlatego te¿ chcieliśmy zwróciæ uwagê i dowiedzieæ 
siê, jak w tak odmiennych warunkach kszta³towa³a siê osobowośæ św. Klemensa 
i jak on przygotowywa³ siê do wspó³pracy z laikatem, jakie okoliczności i osoby 
wywar³y najwiêkszy wp³yw na takie a nie inne jego podejście do świeckich. 
Zakoñczeniem drugiego rozdzia³u – podobnie jak pierwszego – by³o przedsta-
wienie cech duchowości świeckich, które szczególnie podkreśla³ św. Klemens.

Dwa ostatnie rozdzia³y by³y oparte na dokumentach, które znajduj¹ siê 
w Kurii Generalnej, w Sekretariacie do Wspó³pracy z Laikatem. Istotnym 
materia³em w tych rozdzia³ach by³y te¿ dokumenty wypracowane przez re-
demptorystów, takie jak: konstytucje, statuty czy dokumenty kapitu³ gene-
ralnych i komentarze do nich.

Do tej pory nie ukaza³o siê ca³ościowe opracowanie roli i zadañ wiernych 
świeckich w dokumentach Zgromadzenia Redemptorystów. St¹d trzeci roz-
dzia³ mia³ odpowiedzieæ na pytania: Jak świeccy byli obecni w pierwszych 
dokumentach zgromadzenia? Jaka jest ró¿nica w roli i zadaniach laikatu w po-
równaniu z dokumentami – zw³aszcza ostatnich – kapitu³ generalnych oraz 
nowego opracowania Konstytucji i Statutów Zgromadzenia Najświêtszego 
Odkupiciela? Na ile zmieni³o siê rozumienie roli i zadañ świeckich w Kościele 
i w zgromadzeniu? Czy laikat postrzegany jest bardziej przedmiotowo czy 
podmiotowo w misji apostolskiej redemptorystów? Posumowaniem tych 
rozwa¿añ bêdzie przedstawienie najnowszego dokumentu omawiaj¹cego 
rolê i zadania świeckich w zgromadzeniu, który nosi tytu³ Świecki misjonarz 
Najświêtszego Odkupiciela.

Ostatni rozdzia³ by³ natomiast opisem wybranych, ró¿norodnych dzie³ 
apostolskich laikatu i redemptorystów. Przedstawimy aktualne formy reali-
zacji charyzmatu apostolskiego Zgromadzenia Najświêtszego Odkupiciela 
we wspó³pracy ze świeckimi. Rozwój tych przedsiêwziêæ ewangelizacyjnych 
dokona³ siê dziêki nowym dokumentom Kościo³a i zgromadzenia, lepszym 
mo¿liwościom organizacyjnym, jak równie¿, jak siê wydaje, innemu spojrze-
niu na wspó³pracê tak redemptorystów, jak i wiernych świeckich. To wzajemne 
zrozumienie zaowocowa³o wieloaspektowymi inicjatywami w ca³ym zgroma-
dzeniu. Bêdziemy mogli wiêc prześledziæ w tym rozdziale, jak wspó³pracuj¹ 
redemptoryści i świeccy podczas misji i rekolekcji, jak dokonuje siê wspó³praca 
w szko³ach ewangelizacji i jak przebiegaj¹ ró¿norodne spotkania świeckich 
i redemptorystów.

„Powo³anie chrześcijañskie z natury swojej jest powo³aniem do apostol-
stwa” (DA,2). To zdanie z soborowego Dekretu o apostolstwie świeckich przypomina 
jedn¹ z najbardziej podstawowych zasad ¿ycia wiernych świeckich, miano-
wicie, ¿e ka¿dy wierz¹cy w Chrystusa winien na miarê swoich mo¿liwości 
braæ udzia³ w misji ewangelizacyjnej Kościo³a. Inne dokumenty Kościo³a 
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potwierdzaj¹ tê tezê: „Poniewa¿ ca³y Kośció³ jest misyjny, udzia³ świeckich 
w dziele ewangelizacji jest podstawowym obowi¹zkiem Ludu Bo¿ego” 
(DM, 35). „Pierwszym i bezpośrednim zadaniem ludzi świeckich jest uak-
tywnianie wszystkich ewangelicznych i chrześcijañskich mo¿liwości, które 
aczkolwiek ukryte, s¹ ju¿ obecne i dzia³aj¹ce w rzeczywistości tego świata 
(EN,70). Powo³anie wiernych świeckich do apostolstwa jawi siê wiêc jako 
jedno z pierwszorzêdnych zadañ, które winni oni wype³niaæ.

Do tej prawdy dodaæ jednak trzeba, i¿ wype³nianie misji ewangelizacyjnej 
powinno dokonywaæ siê w jedności z hierarchi¹ Kościo³a katolickiego (por. CL, 
28-31) i we wspó³pracy z kap³anami czy instytutami zakonnymi (por. VC, 56).

Historia Kościo³a ukazuje ró¿norodne formy apostolstwa wiernych 
świeckich – zarówno apostolstwa indywidualnego, jak i zrzeszonego, ewan-
gelizacji realizowanej we wspó³pracy tak z duchowieñstwem diecezjalnym, 
jak równie¿ zakonnym.

W tê bogat¹ historiê apostolskiej wspó³pracy instytutów zakonnych i wier-
nych świeckich w dziele ewangelizacji wpisuje siê równie¿ Zgromadzenie 
Najświêtszego Odkupiciela, zwane popularnie Zgromadzeniem Redemp-
torystów. Wype³niaj¹c swój charyzmat, tzn.: „Iśæ za przyk³adem Zbawiciela 
Jezusa Chrystusa g³osz¹c s³owo Bo¿e ubogim” (KS, 1), czyni to we wspó³pracy 
ze świeckimi.

W ci¹gu prawie trzech wieków istnienia Zgromadzenia Redemptorystów 
daje siê zauwa¿yæ znacz¹cy wk³ad laikatu w dzie³o apostolskie redempto-
rystów. Jednak rola i znaczenie świeckich w poszczególnych latach Zgro-
madzenia przybiera³y ró¿norodne formy wspó³pracy apostolskiej. Analiza 
pierwszych dziesi¹tków lat po za³o¿eniu Zgromadzenia przez św. Alfonsa 
Liguori ukaza³a Oblatów – pierwsz¹ ofi cjaln¹ formê zrzeszania siê wiernych 
świeckich w Zgromadzeniu Redemptorystów. Ich rola ogranicza³a siê jednak 
tylko do modlitwy za dzie³a misyjne tego¿ Zgromadzenia. Bior¹c pod uwagê 
specyfi kê tamtych czasów, musimy przyj¹æ, ¿e by³a to „tylko i a¿” apostolska 
wspó³praca z zakonnikami. Historyczny i eklezjalny okres dzia³alności św. 
Alfonsa Liguori, tj. XVIII wiek, nie umo¿liwia³ wiêkszej, a zw³aszcza ofi cjalnej 
wspó³pracy świeckich i redemptorystów.

Godn¹ uwagi i nowatorsk¹ form¹ wspó³pracy ewangelizacyjnej św. Alfonsa, 
jeszcze przed za³o¿eniem Zgromadzenia Redemptorystów, by³o wspólne apo-
stolstwo ze świeckimi w „Kaplicach Wieczornych”. Mimo braku ofi cjalnych 
dokumentów Kościo³a, św. Alfons Liguori pokaza³, ¿e świeccy nie musz¹ byæ 
tylko przedmiotem ewangelizacji, lecz mog¹ – wed³ug swoich kompetencji 
– razem z kap³anami wspó³tworzyæ dzie³a apostolskie.

 Św. Alfons Liguori poprzez intensywne bycie dla świeckich, tak¿e jesz-
cze przed za³o¿eniem Zgromadzenia Najświêtszego Odkupiciela, g³osz¹c 
zw³aszcza misje i rekolekcje, jak równie¿ przez s³owo pisane, wypracowa³ 
cechy duchowości laikatu, które odzwierciedlaj¹ najbardziej charakterystyczne 
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sposoby ¿ycia chrześcijañskiego i formacji wiernych świeckich. Zaliczaj¹ siê 
do nich: d¹¿enie do świêtości, pe³nienie woli Bo¿ej, asceza, nazwana przez 
św. Alfonsa „distacco”, modlitwa oraz formacja sumienia. Ka¿da z tych 
cech ¿ycia i formacji wiernych świeckich odgrywa tak¿e w obecnych cza-
sach istotn¹ rolê w rozwoju ¿ycia chrześcijañskiego i d¹¿enia do dojrza³ości 
ludzkiej i religijnej. 

Na uwagê zas³uguje nowatorskie spojrzenie św. Alfonsa na ascezê („distac-
co”). Dla niego nie jest to ju¿ li tylko negacja czy rezygnacja z rzeczy lub osób. 
Świêty ukazuje „distacco” jako „dobry dystans” czy „zdrowe relacje” do tego, 
co jest nam dane od Boga, a je¿eli trzeba z niektórych rzeczy zrezygnowaæ, to 
tylko po to, by nie zak³óci³y one autentycznej relacji z Bogiem.

Mo¿na by pytaæ siê, czy praktyka ascezy, proponowana zw³aszcza przez 
św. Alfonsa, jest dzisiaj jeszcze aktualna? Wydaje siê, ¿e nie tyle sama potrze-
ba ascezy jest problemem, poniewa¿ asceza jako forma pewnej dyscypliny 
wewnêtrznej i panowania nad sob¹ jest wa¿na w ka¿dej kulturze i religii. 
Pytania mo¿e natomiast wzbudzaæ forma ascezy alfonsjañskiej. Czy wszystkie 
æwiczenia, umartwienia, które sk³adaj¹ siê na praktykê „distacco”, s¹ aktu-
alne na dzisiejsze czasy? Czy to wszystko, co proponowa³ św. Alfons w zakre-
sie praktyk pokutnych, mo¿na stosowaæ w czasach obecnych? Wydaje siê, 
¿e – nie kwestionuj¹c ogólnej potrzeby ascezy – trzeba przyznaæ, ¿e wiele 
z ascetycznych praktyk, które tak kategorycznie zaleca³ św. Alfons, straci³o 
na swej aktualności, jak np. ca³kowite oderwanie siê od rodziców, noszenie 
w³osiennicy, itp.

Kiedy św. Alfons Liguori koñczy swoj¹ dzia³alnośæ apostolsk¹ dla świeckich 
we W³oszech, w tym samym czasie św. Klemens Hofbauer niejako kontynuuje 
tê formê ewangelizacji, ale ju¿ w Warszawie i Wiedniu. Wspó³praca św. Kle-
mensa Hofbauera ze świeckimi w realizacji apostolskiego wymiaru charyzma-
tu Zgromadzenia Redemptorystów nabiera innego odcienia, który zwi¹zany 
by³ z ówczesn¹ sytuacj¹ spo³eczno – polityczn¹ w Ksiêstwie Warszawskim 
i w Austrii. Wspó³praca apostolska świeckich i św. Klemensa wyra¿a siê przede 
wszystkim w organizowaniu ośrodków opiekuñczo – wychowawczych. Na 
podkreślenie zas³uguje przede wszystkim zorganizowanie pierwszej w Europie 
szko³y zawodowej dla dziewcz¹t. Czymś wyj¹tkowym w tamtych czasach pod 
wzglêdem dzia³alności pastoralnej by³a tzw. „Nieustanna misja”, czyli cykl 
nabo¿eñstw, kazañ, katechez i formacji liturgicznej (dla wiernych ró¿nych 
narodowości), jaka odbywa³a siê w kościele św. Benona w Warszawie. 

Owocem wspó³pracy apostolskiej św. Klemensa z laikatem by³o tak¿e 
opracowanie przez św. Klemensa Hofbauera cech duchowości świeckich, 
które wyra¿a³y szczególny sposób wprowadzania Ewangelii w ¿ycie codzienne. 
Niektóre z nich pokrywa³y siê z cechami, jakie podkreśla³ równie¿ św. Alfons 
Liguori (praktyka ¿ycia sakramentalnego, modlitwa i pe³nienie woli Bo¿ej), 
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a inne odpowiada³y specyfi cznej sytuacji Kościo³a w Królestwie Warszawskim 
i Austrii, jak np. apostolstwo prasy, czy „sentire cum Ecclesia”. Godny uwagi 
jest fakt, ¿e w³aśnie na te dwie cechy św. Klemens k³ad³ mocniejszy akcent.

Stopniowo, zw³aszcza dziêki zaanga¿owaniu św. Alfonsa Liguori i św. 
Klemensa Hofbauera, wierni świeccy zaczynaj¹ wiêc odgrywaæ znacz¹c¹ rolê 
w wype³nianiu apostolskiego charyzmatu Zgromadzenia Redemptorystów. 
Da³o siê to szczególnie zauwa¿yæ po wydarzeniu Soboru Watykañskiego 
II. Dokumenty soborowe ofi cjalnie potwierdzi³y status laikatu w Kościele 
i jeszcze jaśniej ukaza³y mo¿liwości apostolskiej dzia³alności i wspó³pracy 
wiernych świeckich z duchownymi czy instytutami zakonnymi.

Taka obecnośæ świeckich w dokumentach Kościo³a nie mog³a pozostaæ 
obojêtna na nowe odczytywanie charyzmatu Zgromadzenia Redempto-
rystów w jego posoborowych dokumentach. O ile wiêc do czasu Soboru 
Watykañskiego II wierni świeccy – poza wspomnianymi Obatami – nie znaj-
dowali szczególnego miejsca w dokumentach Zgromadzenia Redemptorystów 
czy w obradach Kapitu³ Generalnych, to po jego zakoñczeniu rozpoczê³a siê 
¿ywa dyskusja w Zgromadzeniu o roli i znaczeniu wiernych świeckich, celem 
pe³niejszego realizowania apostolskiego wymiaru charyzmatu Zgromadzenia 
Najświêtszego Odkupiciela. Śledz¹c dokumenty Zgromadzenia, zw³aszcza 
Konstytucje i Statuty, jak równie¿ dokumenty Kapitu³ Generalnych, mo¿na 
wysun¹æ wniosek, ¿e wraz z rozwojem myśli Kościo³a o świeckich wzrasta 
równie¿ świadomośæ Zgromadzenia o istotnej roli laikatu w wype³nianiu 
apostolskiego wymiaru charyzmatu Zgromadzenia Najświêtszego Odku-
piciela. Zgromadzenie Redemptorystów nowy sposób myślenia i dzia³ania 
odda³o cytatem z dekretu „Ad gentes”, umieszczaj¹c go w ofi cjalnych do-
kumentach Zgromadzenia: „Kośció³ nie ¿yje w pe³ni i nie jest doskona³ym 
znakiem Chrystusa wśród ludzi, jeśli w nim nie istnieje i nie dzia³a prawdzi-
wy laikat” (AG, 21; KS, 014c). Efektem takiej postawy redemptorystów by³o 
wypracowanie przez Sekretariat dla Wspó³pracy z Laikatem przy Zarz¹dzie 
Generalnym „Norm dla Świeckiego Misjonarza Redemptorysty”. Wierny 
świecki, który uto¿samia siê z charyzmatem Zgromadzenia Redemptory-
stów i podejmuje wspó³pracê apostolsk¹ z redemptorystami zyskuje nazwê 
Świeckiego Misjonarza Najświêtszego Odkupiciela (Redemptorysta). Świecki 
Misjonarz Redemptorysta to chrześcijanin świadomy swego powo³ania, które 
rodzi siê ze chrztu świêtego, zaanga¿owany w wymiarze apostolskim, zdolny 
wspó³dzieliæ z Redemptorystami tego samego ducha, ten sam system wartości 
i sposób ¿ycia, które s¹ naznaczone przez charyzmat św. Alfonsa Liguori. 
W ca³okszta³cie problematyki wspó³pracy apostolskiej laikatu i redempto-
rystów jest to z pewności¹ wyraźny krok do przodu dla jeszcze owocniejszej 
ewangelizacji.
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Mimo znacz¹cego rozwoju myśli o znaczeniu wiernych świeckich 
i wspó³pracy apostolskiej z zakonnikami w dokumentach Zgromadze-
nia Redemptorystów, wydaje siê, ¿e obecny stan problematyki wiernych 
świeckich w Konstytucjach i Statuach Zgromadzenia nie jest jeszcze do koñca 
zadowalaj¹cy. Co prawda, ostatnie Kapitu³y Generalne wyraźnie podkreślaj¹ 
wspó³odpowiedzialnośæ wiernych świeckich w dziele apostolskim Zgroma-
dzenia Najświêtszego Odkupiciela ( zw³aszcza XXI i XXII Kapitu³a Gene-
ralna), ale obecnośæ laikatu w Konstytucjach i Statutach Zgromadzenia 
w dalszym ci¹gu jest raczej minimalna.

Apostolstwo wiernych świeckich we wspó³pracy z duchownymi czy za-
konami nie jest spraw¹ bez precedensu w historii Kościo³a. Podobne zjawi-
sko mo¿na zauwa¿yæ tak¿e w historii Zgromadzenia Redemptorystów. Na 
podkreślenie zas³uguje tutaj jednak – zw³aszcza po Soborze Watykañskim II 
– nie sam fakt apostolstwa laikatu, co raczej jego intensywnośæ i ró¿norodnośæ 
dzia³añ apostolskich świeckich i zakonników. Wielośæ i ró¿norodnośæ reali-
zacji apostolskiego wymiaru charyzmatu Zgromadzenia zauwa¿a siê przede 
wszystkim we wspó³pracy w dziedzinie misji i rekolekcji oraz pracy duszpa-
sterskiej. 

Swoist¹, a jednocześnie now¹ form¹ wspó³pracy zakonników redempto-
rystów i świeckich by³o i jest tworzenie Szkó³ Formacji Laikatu, jak równie¿ 
organizowanie, z inspiracji Sekretariatu dla Wspó³pracy z Laikatem, tzw. 
Spotkañ Regionalnych, które gromadzi³y redemptorystów i świeckich z wielu 
(wice)prowincji. Natomiast Spotkania Regionalne Świeckich by³y zal¹¿kiem 
(lecz tak¿e i zobowi¹zaniem wobec Zarz¹du Generalnego) spotkañ laikatu 
i redemptorystów o charakterze (wice) prowincjalnym. Do tej pory tego ro-
dzaju dzielenie siê wspó³prac¹ apostolsk¹ świeckich i redemptorystów odbywa 
siê regularnie w wielu (wice)prowincjach. 

Jedn¹ z form wspó³pracy apostolskiej świeckich i redemptorystów by³o 
tworzenie tzw. „Wspólnot ¯ycia i Pracy”. W niektórych środowiskach suge-
ruje siê, ¿e w świecie, w którym powszechnie panuje koedukacja, dośæ szybko 
zostanie zakwestionowana zasada, i¿ wspólnoty zakonne mog¹ skupiaæ ludzi 
tylko jednej p³ci. Zauwa¿a siê wiêc w Kościele coraz wiêcej nowych wspólnot 
zakonnych, w których mê¿czyźni, kobiety, a czasem i ma³¿eñstwa, prowadz¹ 
wspólne ¿ycie uczestnicz¹c w tej samej misji apostolskiej. Nie zawsze wi¹¿e 
siê to z mieszkaniem pod jednym dachem. W takich formach ¿ycia wspól-
notowego i apostolskiego k³adzie siê nacisk nie na wspólne mieszkanie, lecz 
na sta³¹ wspólnotow¹ modlitwê, wspó³odpowiedzialne podejmowanie zadañ 
i wspóln¹ troskê o ¿ycie Ewangeli¹. W obecnych czasach jest to z pewności¹ 
podjêcie interesuj¹cej (ale w jakimś sensie tak¿e i niebezpiecznej) formy wspól-
nej ewangelizacji. Próby takiej formy ¿ycia wspólnotowego, po³¹czonego 
z ewangelizacj¹, podjête w wielu wspólnotach redemptorystowskich, nie 
we wszystkich (wice) prowincjach zakoñczy³y siê pozytywnym rezultatem, 
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ale w tych krajach, gdzie jeszcze istniej¹, przynosz¹ wiele dobrych owoców 
apostolskich.

Analizuj¹c apostolskie zaanga¿owanie świeckich w charyzmacie Zgro-
madzenia Najświêtszego Odkupiciela we wspó³pracy z redemptorystami 
w dziele ewangelizacji, pozostaje świadomośæ jeszcze nie do koñca przeba-
danej problematyki obecności laikatu w Zgromadzeniu Redemptorystów. 
Na obszerniejsze potraktowanie roli świeckich we wspó³pracy z redempto-
rystami czeka zw³aszcza ich ró¿norodne zaanga¿owanie apostolskie w ra-
mach ca³ego Zgromadzenia Redemptorystów. Próba opisu wspó³pracy 
apostolskej świeckich i redemptorystów, tylko w ma³ym stopniu ukaza³a 
wielośæ i ró¿norodnośæ dzia³alności ewangelizacyjnej wiernych świeckich 
we wspó³pracy z redemptorystami. Wydaje siê, ¿e równie¿ nie mniejsze pole 
pracy naukowej jawi siê w problematyce duchowości św. Alfonsa i św. Kle-
mensa wobec ludzi świeckich.

Na podstawie obserwacji rozwoju apostolstwa wiernych świeckich w Zgro-
madzeniu Redemptorystów mo¿na przypuszczaæ, ¿e aktywnośæ ewangeli-
zacyjna w formie wspó³pracy świeckich i zakonników postawi w niedalekiej 
przysz³ości nowe wyzwania, zarówno dla duchownych, jak i samych świeckich 
w Zgromadzeniu Najświêtszego Odkupiciela i ca³ym Kościele. Byæ mo¿e, wy-
znaczy ona inne perspektywy i zadania, i bêdzie siê domaga³a jeszcze ściślejszej 
wspó³pracy laikatu i duchownych czy zakonników w dzia³alności apostolskiej. 
Mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e wspólne apostolstwo: wiernych świeckich 
i duchownych czy zgromadzeñ zakonnych jest drog¹, która mo¿e obj¹æ prac¹ 
ewangelizacyjn¹ jeszcze wiêksz¹ liczbê ludzi i przynieśæ w przysz³ości jeszcze 
lepsze owoce ewangelizacyjne.

o. dr P. Koźlak – proboszcz parafi i Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej 
Pomocy w Krakowie, a tak¿e wyk³adowca teologii pastoralnej 
w seminarium Redemptorystów
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PRAWO „DO AZYLI”
CZY PRAWO „O AZYL”?

INSTYTUCJA AZYLU W ZARYSIE

O. BENEDYKT CISOÑ CSSR
KAZACHSTAN

WSTÊP

W epoce d¹¿eñ do globalizacji spo³eczności ludzkiej mówi siê o jednym 
świecie, ale faktycznie ten świat jest podzielony na bogatych i biednych, na 
„lepszych” i „gorszych” i wci¹¿ nie brakuje ludzi, którzy musz¹ emigrowaæ 
na skutek ³amania praw cz³owieka. 

Potrzeby ludzi, którzy z przyczyn niezale¿nych od siebie zmuszeni s¹ do 
opuszczania swoich granic, nale¿y zaliczyæ do najbardziej nagl¹cych pro-
blemów wspó³czesnego świata. Kośció³, który stale by³ solidarny z emigran-
tami, dziś otwiera siê ca³kowicie na z³o¿on¹ i zró¿nicowan¹ rzeczywistośæ 
świata migracji. Wszyscy chrześcijanie maj¹ moralny obowi¹zek podejmowaæ 
ró¿norakie dzia³ania ewangelizacyjne i promocyjne, wspieraj¹ce i ochronne 
wobec emigrantów, imigrantów i mniejszościowych grup etnicznych. Po-
nadto na problem emigracyjny zwracaj¹ dziś wiêksz¹ uwagê poszczególne 
pañstwa i spo³ecznośæ miêdzynarodowa. Podpisywane s¹ konwencje, umowy 
i porozumienia miêdzynarodowe, które zmierzaj¹ do ochrony ludzkich praw. 
Jednak¿e same normy prawa nie likwiduj¹ automatycznie bolesnych sytuacji 
tych ludzi, którzy zmuszeni s¹ do opuszczenia swojej ojczyzny.

Obok uchodźców prawnych (de iure), którym przys³uguje prawo azylu, a wiêc 
minimum opieki spo³ecznej, coraz wiêcej jest uchodźców „faktycznych”, któ-
rzy czêsto s¹ zepchniêci poza nawias ¿ycia spo³ecznego i w rzeczywistości staj¹ 
siê „ludźmi niczyimi”. Jako jednostki i grupy spo³eczne ¿yj¹ oni w sytuacji 
upośledzenia spo³ecznego. Z regu³y znajduj¹ siê na najni¿szym szczeblu dra-
biny spo³eczno-ekonomicznej. To wszystko pomniejsza ich ludzk¹ godnośæ 
i zmusza do ¿ycia uw³aczaj¹cego cz³owiekowi i niezgodnego z jego natur¹ 
oraz z podstawowymi prawami, które przys³uguj¹ ka¿dej osobie ludzkiej.

Studia redemptorystowskie
1/2003   •   s. 215-260



216 STUDIA REDEMPTORYSTOWSKIE

Dostrzegaj¹c problemy ludzi emigracji i uchodźstwa, oraz wci¹¿ pojawiaj¹ce 
siê trudności zwi¹zane z udzielaniem schronienia i przyznawaniem prawa 
azylu pragnê dokonaæ, na miarê moich mo¿liwości poznawczych, analizy in-
stytucji azylu, pocz¹wszy od pierwotnego jej rozumienia, jako rzeczywistości 
sakralno-magicznej, która cz³owiekowi poszukuj¹cemu schronienia dawa³a 
poczucie bezpieczeñstwa i chroni³a go przed niesprawiedliwości¹, a¿ do 
chwili obecnego ujêcia azylu na p³aszczyźnie miêdzynarodowej, jako prawa 
cz³owieka do ubiegania siê o azyl, oraz prawa pañstwa do udzielenia azylu. 
Ponadto ukazanie, ¿e zanim prawo do azylu zosta³o określone w deklaracjach 
i zbiorach praw cz³owieka o zasiêgu pañstwowym lub miêdzynarodowym, 
istnia³a szeroko pojêta praktyka jego udzielania na mocy wierzeñ, nadania 
przez Boga w ramach przymierza z Izraelem, konstytucji cesarskich, czy ze 
wzglêdu na powagê Kościo³a i jego instytucji.

Zasadniczym materia³em źród³owym dla prowadzonych analiz bêd¹ ofi -
cjalne dokumenty nauczania Kościo³a, oraz opracowania ró¿nych autorów 
z zakresu historii pojêcia azylu i jego udzielania, problematyki zwi¹zanej 
z prawami cz³owieka, raz zagadnieñ, które dotykaj¹ tych spraw w sposób 
bardziej lub mniej bezpośredni.

1. PIERWOTNE POJÊCIE AZYLU I GENEZA JEGO POWSTANIA

Aby móc zaj¹æ siê zjawiskiem azylu, nale¿y rozpocz¹æ od wyjaśnienia 
podstawowych pojêæ. Azyl to wyra¿enie greckie, które pochodzi od s³owa 
sylao – wzi¹æ, porwaæ, pozbawiæ; sylao z przedrostkiem a (alpha privativum) 
tworzy asylon – bezpieczeñstwo, nietykalnośæ.1  Natomiast a-sylos oznacza 
nie-obrabowany, nie-ograbiony, nie-naruszony, nie-naruszalny, albo te¿ nie-
grabiæ. W takim rozumieniu azyl to przede wszystkim zakaz sylonu. Asylos, 
asyletos oznacza „coś czego nie powinno siê aresztowaæ”. Asylia oznacza stan, 
w którym sylon – jakimkolwiek sposobem dokonywany – jest zakazany na 
osobach i rzeczach, które s¹ a-sylos. Pojêcie azylu mo¿na równie¿ wyprowadziæ 
od a i greckiego syro – wyci¹gam, st¹d asyron oznacza miejsce sk¹d nie wolno 
zabieraæ si³¹, wyci¹gaæ.

Genezê powstania azylu przypisuje siê wierzeniom o mo¿liwości 
wy³¹czenia pewnych miejsc i oddania ich pod dzia³anie si³ magicznych 
albo bóstw opiekuñczych. Takie miejsca mia³y chroniæ cz³owieka przed 
dzia³aniem niektórych z³ych duchów, natomiast czarnoksiê¿nikom i magom 
pozwala³y na bezpieczne wydawanie im rozkazów i obligowa³y moc¹ zaklêcia 
do koniecznego ich wykonania.2  Z biegiem czasu, gdy wzros³a atrakcyjnośæ 

 1  Por. S³ownik grecko- polski, t. 1, Warszawa 1958, s. 356; H. Kulbat, Azyl kościelny. Studium prawno-historyczne, 
£om¿a 1938, s. 1.

 2  Por. J. L. Barceló, Czarna Magia w XX wieku, Warszawa 1991, s. 285. 304; S³ownik Staro¿ytności S³owiañskich, 
t. 1, Wroc³aw 1961, s. 64.
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 3  Por. W. Mossakowski, Z badañ nad prawem azylu w staro¿ytności chrześcijañskiej, [w]: Prawo Kanoniczne, 
1-2(1996), s. 200.

 4  Por. tam¿e, s. 199-200.
 5  Por. R. Dann, Ueber den Ursprung des Asylrechts, t. 3, s. 327, cyt. za: H. Kulbat, dz. cyt., s. 3; S. P. Sinha, 

Asylum and International Law, Haque 1971, s. 275, cyt. za: B. Wierzbicki, O azylach i ekstradycji przestêpców, 
Warszawa 1982, s. 7. S. P. Sinha uwa¿a, ¿e azyl nie istnia³ w cywilizacji hinduskiej i egipskiej.

 6  Por. B. Wierzbicki, O azylach..., s. 7; W. Mossakowski, dz. cyt., s. 200.
 7  Por. H. Kulbat, dz. cyt. s. 3-4; U. Heyzmann, Ustawodawstwo Kościo³a o azylach wobec odnośnych ustaw 

pañstwowych, [w:] Pamiêtnik Akademii Umiejêtności, t. 4, Kraków 1880, s. 116.
 8  Por. H. Kulbat, dz. cyt., s. 7.
 9  Hierofania – (gr. hieros – świêty, nadprzyrodzony; fainein – objawiaæ, manifestowaæ, ukazywaæ) mani-

festacja świêtości i sposób jej przejawiania siê. Por. Ma³y s³ownik religioznawczy, Warszawa 1969, s. 161.0
 10  Kratowania – (gr. kratos – si³a, moc) ka¿dorazowy przejaw i aktualizacja si³y poprzez sam fakt kontaktu 

z rzeczami lub osobami, które s¹ jej „nosicielami”. Por. Ma³y s³ownik religioznawczy, s. 238.
 11  Por. W. Mossakowski, dz. cyt., s. 199.

i popularnośæ religii magicznych, rola bóstw w ¿yciu spo³ecznym danego 
narodu lub pañstwa pe³ni³a wznioślejsz¹ funkcjê; gdy rozbudowano i wzbo-
gacono kult, wówczas miejscami wydzielonymi, pe³ni¹cymi rolê azylu, sta³y 
siê świ¹tynie. 3  

Azyl, tak rozumiany, jest to schronienie i miejsce bezpiecznego pobytu, 
które zosta³o poświêcone bóstwom lub Bogu. Ponadto posiada znaczenie 
prawa podmiotowego do korzystania z azylu przez przestêpcê oraz publicz-
noprawnego nakazu udzielania ochrony uciekaj¹cemu siê do azylu, jeśli ów 
znalaz³ siê w miejscu poświêconym bóstwu z zamiarem skorzystania z azylu.4 

Azyl rozumiany jako miejsce zapewniaj¹ce nietykalnośæ i schronienie dla 
osób znajduj¹cych siê na nim znany by³ zarówno prymitywnym ludom jak 
i staro¿ytnym cywilizacjom. Jego ślady odnaleziono w pañstwach staro¿ytnego 
Wschodu: Mezopotamii, Egipcie5 , Syrii, u Hebrajczyków, a tak¿e w Grecji 
i Rzymie.6  

Pierwszymi miejscami azylu w Egipcie by³y: statua, któr¹ wzniós³ król 
Assyrophernes na cześæ swego syna; pomnik wybudowany przez legendar-
nego za³o¿yciela Niniwy, króla Ninusa (ok. 2000 r. przed Chr.) poświêcony 
pamiêci jego ojca Belusa oraz świ¹tynie Ozyrysa i Herkulesa nad Nilem.7  
Fenicjanie i Syryjczycy posiadali tak¿e podobne miejsca uprzywilejowane.8 

W staro¿ytności przebywanie w miejscu zapewniaj¹cym nietykalnośæ, 
umo¿liwia³o osobom ściganym darowanie kary lub odst¹pienie od ścigania 
karnego, podjêtego przez przedstawiciela organów pañstwowych lub osoby 
prywatne. Najczêściej by³y to miejsca poświêcone bóstwom lub miejsca ³¹czo-
ne z wyobra¿eniem hierofanicznym9  lub kratofanicznym10  (np. świ¹tynie, 
o³tarze, świête gaje, cmentarze, pos¹gi, kolumny, wizerunki kultowe, ściśle 
zakreślone krêgi w świ¹tyniach oraz najbli¿szy kr¹g zwi¹zany z przedmiotem 
kultu.11 

Ka¿dy, kto schroni³ siê w miejsce objête azylem mia³ zapewnion¹ ochronê 
i jeśli nawet by³ winien, nie móg³ byæ na tym miejscu zabity ani pojmany. 
Ka¿demu, kto odwa¿y³by siê naruszyæ to „prawo” grozi³a zemsta bogów. 
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Nie znaczy³o to jednak, ¿e chroni¹cy siê otrzymywa³ uwolnienie od kary. 
Najczêściej by³a to zamiana kary wymierzanej na drodze zemsty prywatnej 
na karê, któr¹ w miarê obiektywnie wymierzali kap³ani.

Azyl by³ wówczas mo¿liwy dziêki autorytetowi, jakim obdarzano bó-
stwa i przes¹dom zwi¹zanym z wierzeniami religijnymi, które uzasadnia³y 
ochronê zbiega przed prześladowc¹ (zemsta prywatna), a z czasem przed 
bardziej zorganizowanym wymiarem sprawiedliwości, dlatego na określenie 
ówczesnego azylu powszechnie u¿ywa siê terminu azyl religijny. Istnienie 
miejsc zapewniaj¹cych ochronê osobom ściganym w zwi¹zku z pope³nionym 
przestêpstwem znajduje równie¿ swoje źród³o w nieuregulowanych stosun-
kach spo³ecznych oraz w braku sta³ości i wystarczaj¹cego uznania dla systemu 
prawnego. Wspó³istniej¹ce obok siebie zemsta prywatna i niezbyt sprawny 
wymiar sprawiedliwości oraz zró¿nicowanie klasowe i ró¿norakie formy 
niesprawiedliwości spo³ecznej wymaga³y jakiegoś punktu odniesienia, który 
zniwelowa³by dysproporcje spo³eczno-prawne. Tak¹ funkcjê spe³nia³y miejsca 
azylu, za którymi sta³ autorytet bóstwa. W takim rozumieniu azyl stanowi³ 
pewn¹ formê poprawki w stosunku do niepewnych i niewystarczaj¹cych 
rozstrzygniêæ organów prawodawczych i braków w porz¹dku prawnym. Azyl 
nie stanowi³ jeszcze prawa, czy to w znaczeniu obiektywnym, czy nawet su-
biektywnym, ale by³ jedynie źród³em późniejszego prawa azylu.12 

Prześladowany, który korzysta³ z gwarancji bezpieczeñstwa na określonym 
miejscu nie powinien byæ ujêty. Jednak wyra¿enie he asylia nie odnosi³o siê 
do niego samego, ale do tego co on chce zabezpieczyæ, dlatego pocz¹tkowo 
azyl by³ prawem zabezpieczaj¹cym, na jakimś topografi cznie określonym 
miejscu, od wszelkiego sylon. Podmiotem i gwarantem bezpieczeñstwa tego 
prawa by³o miejsce albo bóstwo. He asylia by³o prawem nienaruszalności 
i świêtości danego miejsca a dopiero w rozumieniu dalszym odnosi³o siê do 
osoby lub rzeczy, która na danym terenie przebywa³a. Taka osoba z chwil¹ 
pojawienia siê na danym obszarze nale¿a³a do azylu, stawa³a siê w³asności¹ 
bóstwa opiekuñczego. Na jej określenie u¿ywano wyra¿enia asylaios (nale¿¹cy 
do bóstwa). I chocia¿ w staro¿ytności by³o du¿o miejsc azylu, a tym samym 
du¿o uciekinierów i poszukuj¹cych ochrony to jednak nie mo¿na mówiæ 
o nich jako azylantach, przynajmniej w tym znaczeniu, ¿e osoby te by³y 
podmiotem prawa, które dawa³oby im obronê przed prześladowcami.13 

Od samego pocz¹tku mo¿na zauwa¿yæ rozró¿nienie azylu na 
„wewnêtrzny” i „zewnêtrzny”. Ten pierwszy mia³ zastosowanie wewn¹trz 
danego pañstwa. Uciekinier móg³ unikn¹æ powszechnie obowi¹zuj¹cego wy-
miaru sprawiedliwości, nie uchodz¹c poza granice swego pañstwa lub miasta. 
Azyl „zewnêtrzny”, u podstaw którego le¿a³a zasada gościnności i ochrony dla 

 12  Por. H. Tremmel, Grundrecht Asyl. Die Antwort der Sozialethik, Freiburg 1993, s. 4-5.
 13  Por. tam¿e.
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wszystkich przybywaj¹cych z zewn¹trz, dotyczy³ ka¿dego uciekiniera, który 
opuszcza³ swoje miasto lub pañstwo i znajdowa³ schronienie poza nim. Ko-
rzystaniu z tego rodzaju azylu sprzyja³o przekonanie, ¿e opuszczenie swojego 
kraju, to jeden z najciê¿szych rodzajów kary i najczêściej nikt nie domaga³ 
siê wydania danego zbiega. Ten rodzaj azylu, nie by³ bezpośrednio zwi¹zany 
z wierzeniami religijnymi. Mia³ zastosowanie w zale¿ności od uk³adów poli-
tycznych, wzajemnej wspó³pracy i solidarności pomiêdzy danymi pañstwami 
i najczêściej wystêpowa³, gdy interesy danych pañstw by³y ze sob¹ sprzeczne 
i gdy wzrasta³a liczba pañstw niezale¿nych. 14 

Ludzkie poczucie lêku by³o przyczyn¹ wypracowania zasady obrony. 
Ca³e otoczenie cz³owieka nacechowane by³o rozlicznymi zagro¿eniami; 
brak ochrony prawnej, niezrozumia³e wydarzenia w naturze i ci¹g³a walka 
z przyrod¹ i ludźmi zagra¿a³y nie tylko osobistej egzystencji, ale stwarza³y 
wielkie zapotrzebowanie na ochronê i bezpieczeñstwo. Zgodnie z ówczesn¹ 
świadomości¹ tak¹ ochronê mog³y zapewniæ tylko bóstwa lub boskie moce. 
Czêsto bowiem lêk przed bóstwem i jego przedstawicielami stawa³ na prze-
szkodzie prześladowcom, którzy w takim przypadku odstêpowali od swych 
roszczeñ. T¹ pierwotn¹ form¹ azylu rz¹dzi³y lêk i roztropnośæ. Jednak nie 
zawsze zwyciê¿a³y nad poczuciem odpowiedzialności za rodzinê lub klan 
i prawem zemsty. Z czasem okaza³o siê, ¿e na bosk¹ pomoc zwykle nie mo¿na 
by³o liczyæ, gdy¿ prześladowcy czêsto nie wiedzieli, albo nie wierzyli, ¿e dane 
bóstwo rzeczywiście zapewnia bezpieczeñstwo. 

W sytuacji, gdy kult religijny zamyka³ siê jedynie w krêgu rodzinnym, 
a walka rodzin by³a zarazem walk¹ bogów, trudno by³o oczekiwaæ uniwersal-
nego poszanowania bóstw. Dopiero, gdy kult religijny i bóstwa stanê³y ponad 
rodzin¹ oraz wzros³a rola kap³anów i umocni³y siê ich prawa, uciekano siê 
przed zemst¹ do nich, aby jako pośrednicy bogów, wstrzymali objawy zemsty 
i sprawiedliwie ocenili wielkośæ przestêpstwa i wysokośæ kary.15 

Powoli zaznacza³ siê instytucjonalny charakter azylu, dla którego religijne 
i magiczne wyobra¿enia stanowi³y nieodzown¹ bazê. Zrodzi³a siê potrze-
ba odpowiednich umów w tym wzglêdzie. Powsta³y tzw. orendismus, które 
opisywa³y wiarê w szczególnie skuteczne si³y i moce, cielesne albo duchowe, 
dzia³aj¹ce poprzez określone przedmioty i maj¹ce rzeczywisty wp³yw na 
wszystkie wydarzenia. Nadto wskazywa³y one na miejsca oraz osoby maj¹ce 
³¹cznośæ z boskimi mocami.16 

 14  Por. B. Wierzbicki, O azylach..., s. 7-8.
 15  Por. G. Roszkowski, O azylach i ekstradycji, Warszawa 1882, s. 16-17.
 16  Por. H. Tremmel, dz. cyt., s. 7; Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 8, Warszawa 1966, s. 282 (orenda); 

H. von Glasenapp, Religie niechrześcijañskie, Warszawa 1966, s. 291-293; Ma³y s³ownik religioznawczy, s. 258 
(mana), s. 259 (manito), s. 311 (orenda), s. 434 (tabu); Z. Poniatowski, Treśæ wierzeñ religijnych, Warszawa 
1965, s. 76-92. Zob. R. Otto, Świêtośæ, Wroc³aw 1993.

 Orenda – tajemnicza, nieznana, bezosobowa si³a, tkwi¹ca w ka¿dej istocie, rzeczy i zjawisku, stanowi¹ca 
zasadê ¿ycia i warunkuj¹ca dzia³anie. Jej dzia³aniu przypisywano wszystkie zjawiska nie daj¹ce siê 
wyt³umaczyæ fi zyczn¹ dzia³alności¹ cz³owieka lub si³ami przyrody. Wszystko co przekracza³o naturalny 
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Nadal rozstrzygaj¹c¹ motywacj¹ dla przestrzegania azylu s¹ wyobra¿enia 
pochodz¹ce z kosmologicznej religijności, ¿e uciekinier poprzez kontakt 
z rzeczywistości¹ transcendentn¹ staje siê faktycznie podopiecznym tych 
potêg; jest przedmiotem, który przez widoczny kontakt z bosk¹ sfer¹ zostaje 
wyjêty spod ludzkiej w³adzy.17  Pocz¹tkowy brak odwagi na jakikolwiek napad 
z obawy przed boskimi sankcjami, boskim gniewem i bosk¹ zemst¹ zrodzi³ 
faktyczne prawo przyzwyczajenia, które zosta³o powszechnie uznane. 

Powsta³a instytucja azylu ma sakralno-magiczny charakter i bez w¹tpienia, 
posiada korzenie religijne. Wszystkie kultury prawne w historii rozwoju 
prawa azylu posiada³y epokê sakralno-magiczn¹, stanowi¹c¹ jedynie jego 
pocz¹tkow¹ fazê rozwoju.18  

1.1. Azyl staro¿ytnego Wschodu

U wszystkich ludów staro¿ytnego Wschodu spotykamy siê z prawem 
odwetu i zemst¹ krwi, które pe³ni³y funkcjê pomocnicz¹ wobec ówcze-
snego prawa i zastêpowa³y w znacznej czêści wymiar kary, co z kolei nie 
dawa³o wystarczaj¹cego bezpieczeñstwa prowadz¹c do wielu pomy³ek 
i nieporozumieñ. Nie wszyscy posiadali osobowośæ prawn¹ i nie wszyscy 
w równym stopniu podlegali wymiarowi sprawiedliwości, co mia³o wp³yw 
na chwiejnośæ takiego systemu prawnego i by³o wyrazem zró¿nicowanego 
statusu spo³ecznego i prawnego obywateli. W takiej sytuacji nie trudno by³o 
o osoby pokrzywdzone, którym prawo nie mog³o przyjśæ z pomoc¹.

Z naturalnego poczucia sprawiedliwości i w duchu solidarności, pod 
wp³ywem pobudek religijno-moralnych, aby zaradziæ s³abej kondycji 
spo³eczno-prawnej, stworzono instytucjê azylu, która mia³a chroniæ nies³usznie 
prześladowanych, jak równie¿ zaradziæ nadu¿yciom i okrucieñstwu prawa 
odwetu i zemsty krwi.19  

1.1.1. Azyl religijny u Izraelitów
Doświadczenie świêtości i próba określenia obszaru, na którym ona siê 

objawia znane s¹ we wszystkich religiach. Określenie takiego miejsca mia³o 

porz¹dek rzeczy, by³o uwa¿ane jako przejaw tej si³y i świadczy³o o posiadaniu jej w zwiêkszonej ilości. 
Si³a ta nie by³a sta³¹ cech¹ danej rzeczy. Najczêstszymi jej nosicielami by³y duchy zmar³ych, osoby 
publiczne, kap³ani, niektóre przedmioty a nawet zwierzêta i rośliny. Bardzo czêsto zwi¹zana by³a 
z autorytetem i w³adz¹. Przekazywanie jej mocy mog³o dokonaæ siê w sposób świadomy i zamierzony 
lub przypadkowy a jej dzia³anie mog³o przynieśæ efekt pozytywny b¹dź negatywny. To sprawia³o, 
¿e sta³a siê źród³em ró¿nych tabu, gdy¿ znajdowa³a siê ponad zakresem rzeczy zwyk³ych i mog³a 
zagroziæ bezpieczeñstwu osobom niewtajemniczonym. Na tym gruncie pojawi³y siê przepisy kultowe 
zabraniaj¹ce zetkniêcia siê z rzecz¹ orendyczn¹ w celu uchronienia kontaktuj¹cego siê z ni¹ w sposób 
bezprawny lub niew³aściwy. Inne terminy określaj¹ce dzia³anie tej si³y to: mana, pokunt, wakonda, oki, 
manitu, aluna.

 17  Mowa tutaj o przedmiocie, aby wyraźnie uwypukliæ, ¿e nie mo¿na jeszcze mówiæ o osobie jako 
podmiocie prawa ochrony. 

 18  Por. H. Tremmel, dz. cyt., s. 5.
 19  Por. G. Roszkowski, dz. cyt., s. 16.
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ochraniaæ świêtośæ przed pomieszaniem jej z tym, co świeckie, ale równie¿ 
uchroniæ rzeczywistośæ świeck¹ od wszelkiego zagro¿enia ze strony świêtości. 
Izrael zna³ takie świête terytorium, (hebr. temenos), którego nie dosiêga³y inne 
przepisy sakralne i nie obowi¹zywa³y postanowienia prawa świeckiego. Wszyst-
ko cokolwiek zosta³o poświêcone (hebr. gadasz), by³o wy³¹czone z u¿ytku 
świeckiego i przekazane na w³asnośæ Bogu, który jest źród³em wszelkiej 
świêtości.20  

Takie przekonanie by³o podstaw¹ do rozwoju azylu, jako ochrony dla 
uciekaj¹cych siê do miejsca świêtego zapewniaj¹cego bezpieczeñstwo. Azyl 
u Izraelitów dotyczy³ spraw o zabójstwo i by³ ściśle powi¹zany z prawem 
odwetu i zemst¹ krwi. 

Prawodawca, który nie móg³ usun¹æ instytucji mściciela krwi, gdy¿ musia³ 
zapobiegaæ przelewaniu krwi niewinnej, by³ równie¿ zmuszony do zagwa-
rantowania ochrony dla ka¿dego, kto zabi³ drugiego cz³owieka niechc¹cy 
lub przy niepe³nej winie. Na tym pod³o¿u w prawodawstwie starotestamen-
talnym wyros³a instytucja azylu, maj¹ca na celu ochronê nieumyślnych 
morderców w miejscach ku temu wyznaczonych oraz z³agodzenie prawa 
„mściciela krwi”. Chroni¹cy siê szuka³ wówczas przebaczenia i zrozumienia 
u mściciela. Zadośæuczynienie przybiera³o najczêściej formê przeb³agaln¹ lub 
wynagradzaj¹c¹. Gdy porozumienie pomiêdzy stronami konfl iktu stawa³o 
siê nieosi¹galne, sprawê rozstrzygano na zebraniu publicznym wed³ug zasad 
zawartych w prawie (por. Lb 35, 12, 16-18; Pwt 19, 4-5). W przypadku, gdy wy-
kazano, ¿e zabójstwo zosta³o pope³nione z premedytacj¹, zabójcê nale¿a³o 
zabiæ (por. Wj 21, 14).

Pocz¹tkowo, gdy Izrael przebywa³ na pustyni, miejscem azylu określonym 
przez Kodeks Przymierza by³ Namiot Spotkania a zw³aszcza rogi o³tarza, 
przy czym prawodawca zaznaczy³, ¿e w chwili przybycia do ziemi Kanaan, 
Izraelici maj¹ wyznaczyæ miejsca, w których uciekinier bêdzie oddany w rêce 
mściciela, jedynie po rozpatrzeniu sprawy przez s¹d.21  Potem przywilej azylu 
posiada³y o³tarze, a zw³aszcza o³tarz ca³opalenia w przybytku Moj¿eszowym, 
a później o³tarz w świ¹tyni Salomona (por. Wj 21, 14).

Prawodawca deuteronomiczny na miejsca azylu wyznaczy³ sześæ miast 
lewickich: trzy w Przedjordanii – Kadesz, Sychem, Kirjat-Arba, czyli Hebron 
i trzy w Zajordanii – Beser, Ramot, Golan (por. Lb 35, 6; Pwt 4, 41-43; 19, 1-3. 
7-10; Joz 20, 7-8).22  Uciekinier, który schroni³ siê w mieście ucieczki podlega³ 
starszym miasta, którzy mieli rozpatrzyæ stopieñ jego niewinności. Starszyzna 
mia³a zapobiegaæ, aby nie dokonano rozlania niewinnej krwi. 

 20  Por. G. von Rad, dz. cyt., s. 166.
 21  Por. S. £ach, Ksiêga Wyjścia, t. I, cz. 2, Poznañ 1964, s. 210.
 22  Por. G. Roszkowski, dz. cyt., s. 14; G. von Rad, Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1986, s. 37. G. Rosz-

kowski pisze: „najpierwsze ślady wyraźnych urz¹dzeñ co do azylów, spotykamy u Hebrajczyków”. 
Natomiast G. von Rad prawo azylu wymienia wśród praw, które Izrael przej¹³ od Kananejczyków.
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Z chwil¹, gdy obok o³tarza azyl zapewnia³y miasta ucieczki, zmniejszy³a siê 
rola kap³anów przy rozstrzyganiu umyślności zabójstwa, na rzecz starszych 
miasta. Tym samym mo¿na mówiæ o desakralizacji pierwotnego prawa azylu, 
która mia³a równie¿ miejsce u innych ludów pozabiblijnych.23 

Za czasów Machabeuszy, 150 lat przed narodzeniem Chrystusa, król sy-
ryjski Demetriusz I Soter uzna³ prawo azylu świ¹tyni Jerozolimskiej wraz 
z ca³ym terytorium, które zajmowa³a na równi z innymi świ¹tyniami (np. 
świ¹tyni¹ Artemis w Efezie, Plutoniona w Nysie). Z azylu móg³ skorzystaæ 
ka¿dy, kogo ściga³y w³adze pañstwowe za d³ugi wobec królewskiego skarbca 
lub z powodu jakiegoś innego przestêpstwa. Ścigany, jak równie¿ wszystko, 
co do niego nale¿a³o, na terenie królestwa, by³o nietykalnym od dochodzeñ 
prawnych na czas jego pobytu w świ¹tyni lub na jej terenie (por. 1 Mch 10, 43).24  
Prawo azylu poza świ¹tyni¹ Jerozolimsk¹ posiada³y m.in. miasta Askalon, 
Gadora, Akka i Seforis, nadto równie¿ ¿ydowskie synagogi poza Palestyn¹.25  
Aby u³atwiæ dotarcie do miast ucieczki, drogi prowadz¹ce do nich utrzymy-
wano w nale¿ytym porz¹dku. Ustawiano s³upy wskazuj¹ce drogê do świ¹tyni. 
Wejścia do świ¹tyni strzegli odpowiedzialni ludzie, którzy mieli za zadanie 
nie wpuszczanie tych, którzy mogliby pogwa³ciæ azyl.26 

Na zakoñczenie warto zaznaczyæ, ¿e z azylu u Hebrajczyków, pomimo 
wy³¹czności plemienno-narodowej, mogli skorzystaæ równie¿ cudzoziemcy, 
którzy byli chronieni ze wzglêdu na ogólnie przyjête i przestrzegane na Bli-
skim Wschodzie, świête prawo gościnności (por. Joz 20, 9).27  

1.1.2. Azyl pañstwowy u Greków
W Grecji dzia³alnośæ gospodarcza i spo³eczno-polityczna jak równie¿ 

wszelkie inne dziedziny ludzkiego ¿ycia by³y ściśle powi¹zane z religi¹. 
Wszystko to, czego nie mo¿na by³o przewidzieæ i przychodzi³o nagle, co 
wykracza³o poza normalnośæ i codziennośæ, by³o uwa¿ane jako interwencja 
boskich si³. Ca³a sfera boskości stanowi³a jednośæ, ale jednocześnie podlega³a 
podzia³owi na liczne si³y, które określano mianem bogów, bogiñ i herosów. 
Bóstwo mog³o wystêpowaæ pod wieloma postaciami w zale¿ności od funkcji, 
jak¹ pe³ni³o w danej sytuacji lub od kontekstu kultowego, gdzie spo³ecznośæ 
umiejscawia³a go w określony przez siebie sposób w ca³ości świata boskiego. 
Pomimo koncepcji religii i bóstwa wielopostaciowego a zarazem jednego oraz 
ró¿nicy wierzeñ poszczególnych spo³eczności, nale¿y zaznaczyæ, ¿e w dzie-
dzinie kultu świat bóstw nie podlega³ hierarchizacji. Taka sytuacja sta³a siê 
podstaw¹ do udzielania azylu w ka¿dym miejscu, które znajdowa³o siê pod 

 23  Por. S. £ach, Ksiêga Liczb, s. 287
 24  Por. S. £ach, Ksiêgi Machabejskie, t. IV, cz. 4, Poznañ 1961, s. 159.
 25  Por. J. Szlaga, dz. cyt., szp. 1222.
 26  Por. G. Roszkowski, dz. cyt. s. 17.
 27  Por. F. H. Wight, Obyczaje krajów biblijnych, Warszawa 1998, s. 60-69; A. Paciorek, Obyczajowośæ ¿ycia wspól-

notowego, [w:] G. Witaszek, dz. cyt., s. 314-321.
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wp³ywem bóstwa. Szukaj¹cy ochrony (hiketes) obejmowani byli nietykalności¹ 
w świ¹tyniach, przy o³tarzach lub pos¹gach bóstw. Najwiêksz¹ popularności¹ 
w tym wzglêdzie cieszy³y siê o³tarze.28 

Najstarsze miejsca azylu, uznawane przez tradycjê, zosta³y za³o¿one przez 
Heraklidów w Atenach oraz przez Kadmosa w Tebach. Innymi miejscami by³y: 
o³tarz mi³osierdzia wzniesiony w Atenach na cześæ nieznanego Boga; grób 
Tezeusza; świ¹tynia Diany w Efezie, Wenery w Pafos oraz Apolina w Delfach.29 

Ka¿de polis (miasto-pañstwo), które by³o zjawiskiem spo³ecznym, religij-
nym, politycznym i prawnym, posiada³o swoje bóstwa opiekuñcze czczone 
w sanktuariach, jak równie¿ charakterystyczny dla siebie kult. W ramach 
polis dbano o zachowanie czystości religii oraz ustalano prawo i podejmo-
wano wszelkie środki w celu jego przestrzegania. Wraz z kultem na obszarze 
ca³ego polis w ścis³ej zale¿ności od nich istnia³ kult domowy, który odbywa³ 
siê w ramach rodziny, gdzie budowano o³tarze i sk³adano ofi ary a funkcje 
kap³añskie pe³ni³ ojciec rodziny.30  Dziêki temu w Grecji wci¹¿ wzrasta³a licz-
ba miejsc świêtych, naznaczonych obecności¹ i dzia³aniem bóstw, a tym 
samym zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo. Z czasem zauwa¿ono nadu¿ywanie 
prawa ochrony, gdy¿ pozwala³o ono na unikniêcie kary wszystkim skazanym 
i rozpoczêto proces ograniczania polegaj¹cy na wyznaczaniu miejsc uprzywi-
lejowanych oraz określaniu przestêpstw i osób, które mog³y skorzystaæ z prawa 
bezpieczeñstwa. Powoli zaznacza³o siê te¿ przejście od prawa zwyczajowego 
do prawa stanowionego przez pañstwo.31  Dokonywano tego na mocy dekretu 
amfi ktionii,32  decyzj¹ w³adcy lub na bazie starej tradycji, która odnosi³a ten 
przywilej do czasów bardzo odleg³ych. Wśród miejsc uprzywilejowanych by³y: 
Partenon, świ¹tynia Asklepiosa w Epidauros, Herajon w Argos, świ¹tynia 
Posejdona na wysepce Kalauria, świ¹tynia Ateny Alea w Tegei i Ateny Chal-
kiojkos w Sparcie, sanktuarium Apollina na Delos, w Klaros i Didymie.33  
Kolejnym ograniczeniem by³ podzia³ miejsc azylu; ze wzglêdu na rodzaj 
dokonanych czynów, oraz ze wzglêdu na status spo³eczny (mê¿czyźni, kobie-
ty, niewolnicy). By³y wiêc świ¹tynie, gdzie mogli siê schroniæ niewyp³acalni 
d³u¿nicy lub skazani na śmieræ oraz dostêpne tylko dla kobiet lub mê¿czyzn.34 

 28  Por. B. Bravo, E. Wipszycka, Historia staro¿ytnych Greków, t. 1, Warszawa 1988, s. 297-321; H. Tremmel, 
dz. cyt., s. 8-9. Tremmel podaje, ¿e ustalenie kontaktu z podmiotem azylu by³o bardzo pomys³owe 
i ró¿norodne. Hiketes dotykali o³tarza, siadali przed nim z ga³¹zkami, wsiadali na domowego konia, 
na którym siadywa³y domowe bóstwa, albo na grobie przodków, uciekali do świ¹tyni albo świêtej 
kolumny, obejmowali za kolana tych, którzy uchodzili za udzielaj¹cych schronienia lub dotykali ich 
dzieci.

 29  Por. U. Heyzmann, dz. cyt., s. 118.
 30  Por. S³ownik cywilizacji greckiej, Katowice 1998, s. 314-316; E. Wipszycka, O staro¿ytności polemicznie, Warszawa 

1994, s. 44-58.
 31  Por. L. Wenger, Reallexikon für Antike und Christentum, t. 1, szp. 837-838.
 32  Amfi ktionia – zwi¹zek s¹siaduj¹cych ze sob¹ miast – pañstw greckich o charakterze religijnym lub 

politycznym. Por. S³ownik cywilizacji greckiej..., s. 36.
 33  Por. tam¿e, s. 61.
 34  Por. G. Roszkowski, dz. cyt., s. 19.
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W Grecji z azylu obok nieumyślnych zabójców mogli równie¿ skorzystaæ 
wszyscy ci, których dosiêg³o niezawinione przez nich nieszczêście. Najczêściej 
byli to zdetronizowani ksi¹¿êta, zwyciê¿eni ¿o³nierze, niewyp³acalni d³u¿nicy, 
oskar¿eni a nawet skazañcy. Specjaln¹ grupê stanowili niewolnicy, którym 
prawodawstwo zapewnia³o opiekê i nie wolno ich by³o karaæ śmierci¹ bez 
wyroku s¹dowego. Niewolnik, który by³ niew³aściwie traktowany przez swego 
w³aściciela, móg³ szukaæ azylu w określonych miejscach i ubiegaæ siê, aby 
sprzedano go innemu panu. W³aściciel nie móg³ byæ zmuszony do sprzeda¿y, 
ale niewolnik móg³ pozostawaæ pod ochron¹ azylu a¿ do momentu, gdy jego 
pan zdecydowa³ siê na sprzeda¿.35 

Czas pobytu uzale¿niony by³ od środków, jakie zbieg posiada³, gdy¿ jedynie 
biednych i niewolników utrzymywali kap³ani. Prawo azylu nie przys³ugiwa³o 
tym, którym udowodniono celowośæ pope³nionego przestêpstwa i nakazy-
wano kap³anom, aby oddawali ich w rêce organów sprawiedliwości.36 

Naruszenie prawa azylu a zarazem miejsca świêtego by³o równoznaczne ze 
świêtokradztwem i mocno potêpiane. Pomimo to bardzo czêsto pogwa³cano 
to prawo i przekraczano istniej¹ce zakazy. Coraz czêściej doświadczano, ¿e 
miejsca świête nie s¹ wystarczaj¹cymi gwarantami bezpieczeñstwa, dlatego 
zaczêto szukaæ schronienia poza w³asn¹ spo³eczności¹ i prawo azylu coraz 
bardziej ulega³o zeświecczeniu i podlega³o uk³adom politycznym, gdy¿ jego 
nieprzemyślane zastosowanie mog³o prowadziæ do konfliktu zbrojnego. 
Czêsto decyzja o udzieleniu azylu zale¿a³a nie tyle od prawnych czy huma-
nitarnych racji, ale od konkretnej sytuacji i warunków wewnêtrznych danego 
polis. Zapewnienie azylu nie by³o ju¿ obowi¹zkiem ze wzglêdu na świêtośæ 
bóstwa, ale zale¿a³o od sytuacji politycznej, przymierza i uk³adu si³ w danych 
miastach-pañstwach, oraz od korzyści, jakie mog³y wynikn¹æ z udzielenia 
b¹dź pozbawienia azylu. Ochrona jednostki zaczê³a schodziæ na plan dalszy 
i coraz czêściej mo¿na by³o spotkaæ siê z prawem ekstradycji.37 

Udzielanie prawa azylu by³o równie¿ ściśle powi¹zane z interesami go-
spodarczymi. Niejednokrotnie w³adze miasta stara³y siê o przyznanie azy-
lu ca³emu miastu, określonemu terytorium lub konkretnemu miejscu, aby 
ustrzec mieszkañców i ca³e miasto przed napadem i rabunkiem z zewn¹trz. 
Ekonomiczne pobudki by³y równie¿ przyczyn¹ obdarzania azylem partnerów 
handlowych. Nadawanie przywilejów wp³ywowym kupcom da³o pocz¹tek 
do indywidualnego prawa azylu. Jako odp³atê za zas³ugi dla miasta i dobro 
wyświadczone spo³eczeñstwu, niektórzy spośród zas³u¿onych określani byli 
mianem asylos. Ten przywilej nie dawa³ im jednak prawa udzielania azylu. 
Otrzymywali go jedynie jako korzystni partnerzy handlowi. Nie mia³o to 
nic wspólnego z religijnymi pojêciami, ale by³o zwi¹zane tylko z uk³adami 

 35  Por. S. Witkowski, Pañstwo Greckie, Warszawa 1938, s. 80. 259.
 36  Por. G. Roszkowski, dz. cyt., s. 18.
 37  Por. H. Tremmel, dz. cyt., s. 14-15.



225TEOLOGIA

pañstwowymi. By³o to specjalne prawo, które dawa³o ochronê osobom 
nieposiadaj¹cym statusu obywatela, przed niebezpieczeñstwami ze strony 
obywateli i rabusiów. Wspólnota bra³a ich pod sw¹ prawn¹ i wojskow¹ ochronê. 
Rozwój greckich miast jako pañstw doprowadzi³ do przejścia z nadawania 
prawa azylu przez autorytet religijny na autorytet pañstwowy, co doprowadzi³o 
do tego, ¿e prawo azylu sta³o siê prawem pañstwowym.38 

Pocz¹tkowe religijne prawo azylu przedmiotu sakralnego albo miejsca 
świêtego przed³u¿ono na pojedyncze osoby. Azylu udziela³a ju¿ wspólnota 
a nie bóstwo. Prawo to pozosta³o nadal jedynie prawem z ³aski, ale po raz 
pierwszy zaznaczy³o siê jego upowszechnienie i sekularyzacja. Udziela³y 
go ju¿ miasta opiekuñcze na mocy odpowiednich kontraktów a gwarantem 
bezpieczeñstwa nie by³a rzekoma opiekuñczośæ bóstwa, ale autorytet w³adzy 
pañstwowej i podlegaj¹ca mu si³a militarna. Pomimo to nadal nie brakowa³o 
licznych nadu¿yæ i wykroczeñ.39 

1.1.3. Azyl prawny u Rzymian
W Rzymie podobnie jak w Grecji wierzenia religijne sta³y u podstaw ¿ycia 

prywatnego i spo³ecznego jego obywateli.40  Ju¿ Romulus, za³o¿yciel i pierwszy 
król Rzymu, umo¿liwi³ korzystanie z azylu wyjêtym spod prawa na Wzgórzu 
Kapitoliñskim pod patronatem boga Apollina.41  Korzystaj¹cy ze schronienia 
mogli byæ przyjêci do spo³eczności Rzymu.42  

W pocz¹tkowej fazie rozwoju pañstwa rzymskiego ros³a rola azylu 
o pod³o¿u religijnym i mo¿na go by³o uzyskaæ w świ¹tyniach i ich zabudo-
waniach, przy o³tarzach, pos¹gach, ale równie¿ w domach kap³anów, a nawet 
poprzez spotkanie kap³ana lub westalki43 . W czasach, gdy w³adcom oddawano 
cześæ nale¿n¹ bogom, poczynaj¹c od kultu Juliusza Cezara, azylu udziela³y 
obrazy cesarzy, monety z ich wizerunkami oraz or³y wojenne. Prawo azylu 
sta³o siê przez to bardziej popularne i dostêpne.44  

Wierzenia religijne, które stanowi³y podstawê do szybkiego rozwoju azylu 
w Rzymie, w ramach rozwoju instytucji prawnych zosta³y zast¹pione przez 
ustawy prawne, które wyznacza³y miejsca azylu i regulowa³y ich ilośæ a tak¿e 
określa³y warunki, czas trwania oraz sytuacje. Osoba, która zosta³a dotkniêta 
nieszczêściem mog³a skorzystaæ z ochrony na czas rozstrzygniêcia jej sytuacji 
przez odpowiednie organy s¹downictwa.45  Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy, 

 38  Por. tam¿e, s. 16.
 39  Por. tam¿e, s. 17-18.
 40  Zob. N. A. Maszkin, Historia staro¿ytnego Rzymu, Warszawa 1950, s. 131-136.
 41  Por. H. Kulbat, dz. cyt., s. 5.
 42  Por. M. Carry, Dzieje Rzymu, t. 1, Warszawa 1992, s. 90; J. Szwaynic, Historia narodu i pañstwa rzymskiego, 

t. 1, Warszawa 1845, s. 39.
 43  Westalki – kap³anki bogini Westy, korzysta³y z wielu przywilejów, np. mog³y obdarzyæ skazañców 

prawem ³aski. Por. S³ownik kultury antycznej, Warszawa 1988, s. 445.
 44  Por. W. Mossakowski, dz. cyt., s. 200.
 45  Por. G. Roszkowski, dz. cyt., s. 22-23.
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obok rosn¹cej roli prawa w ¿yciu spo³ecznym Rzymian, by³ zapewne stop-
niowy upadek religii rzymsko-hellenistycznych.

W czasach, gdy Rzym posiada³ wysoko rozwiniêt¹ kulturê prawnicz¹, 
a prawo by³o pojmowane jako norma wieczna, niezmienna, boska i rz¹dz¹ca 
w s³uszny sposób ¿yciem ludzi, wydawaæ by siê mog³o, ¿e prawo azylu 
nie znajdzie poparcia i nie bêdzie przydatnym.46  Jednak pomimo tak 
rozwiniêtego prawa Rzymianie stworzyli instytucjê azylu dla obrony ob-
cych, którzy jako obywatele innych pañstw stawali siê dla nich korzystnymi 
gośæmi i partnerami politycznymi.47  Drugim, zapewne bardziej realnym, 
motywem pozostawienia prawa azylu by³ fakt czêstego spotykania siê z t¹ 
instytucj¹ u pañstw pokonanych przez Imperium Rzymskie. Rzecz¹ godn¹ 
podkreślenia jest to, ¿e nastawione na podboje i ekspansjê Imperium, rów-
nouprawnienie miêdzynarodowe traktowa³o jako coś absurdalnego, dlatego 
te¿ bardzo czêsto przekracza³o prawo azylu innych pañstw, niejednokrotnie 
w sposób brutalny.48  Imperium Rzymskie nie uznawa³o równie¿ prawa azylu, 
jakiego udziela³y inne pañstwa obywatelom rzymskim a zw³aszcza zbiegom 
politycznym, gdy¿ moc obowi¹zywalności prawa dla obywateli rzymskich 
nie opiera³a siê na terytorialności lecz na zasadzie personalności.49  Dlatego 
bezwzglêdnie domaga³o siê wydania Rzymian, którzy zbiegli do obcych kra-
jów a zawinili przeciwko pañstwu. Prawo zaś azylu, które by³o przyznawane 
przez inne pañstwa rzymskim zbiegom politycznym by³o wprost ignorowa-
ne, poniewa¿ spod powszechnej w³adzy Rzymu, ¿aden wróg pañstwa nie móg³ 
nigdzie siê schroniæ.50  Rzymianie natomiast mniej piêtnowali udzielanie 
prawa azylu przez inne pañstwa dla pospolitych przestêpców, poniewa¿ 
pozbywali siê w ten sposób niewygodnych i nie podporz¹dkowanych prawu 
obywateli.51  

 46  Por. Prawo Rzymskie. S³ownik encyklopedyczny..., s. 196. „Wspó³czesnemu terminowi <prawo> odpowiada³o 
w terminologii rzymskiej s³owo ius, które oznacza³o sferê dzia³ania ludzi dozwolon¹ i chronion¹ 
przez pañstwo. Termin ius wystêpowa³ czêsto w po³¹czeniu ze s³owem fas oznaczaj¹cym sferê dzia³ania 
cz³owieka dozwolon¹ i chronion¹ przez religiê. Wykroczenie poza sferê chronion¹ przez ius stanowi³o 
bezprawie (iniuria) i upowa¿nia³o poszkodowanego do stosowania odpowiedniej sankcji pañstwowej. 
Wykroczenie poza sferê fas nazywa³o siê nefas i ści¹ga³o sankcjê ze strony bogów.” Tam¿e.

 47  Por. H. Tremmel, dz. cyt., s. 18.
 48  Por. tam¿e, s. 19.
 49  Por. Prawo Rzymskie. S³ownik encyklopedyczny..., s. 197. Zasada terytorialności polega na tym, ¿e 

obowi¹zywalnośæ prawa uzale¿niona jest od przebywania osoby na terytorium danego pañstwa, 
gdzie dane prawo obowi¹zuje. Natomiast zasada personalności polega na obowi¹zywalności prawa 
wobec obywateli danego pañstwa niezale¿nie od miejsca w jakim siê znajduj¹.

 50  Por. Prawo Rzymskie. S³ownik encyklopedyczny..., s. 43 (crimen laesae maiestatis), s. 116 (perduellio), s. 126 (proditio). 
Taka postawa staje w opozycji do ówczesnych praktyk pañstw staro¿ytnych, gdzie polityczne zes³anie 
lub wykluczenie ze wspólnoty by³o uwa¿ane za wystarczaj¹c¹ karê dla tego, który dokona³ przestêpstwa 
wzglêdem pañstwa lub wspólnoty. Rzym nie uznawa³ tego rodzaju kary. Wydalenie wrogów pañstwa 
i zdrajców by³o czymś niewystarczaj¹cym, poniewa¿ czy w granicach, czy poza granicami byli oni 
wci¹¿ aktualnym niebezpieczeñstwem dla Imperium i musieli byæ wziêci pod stra¿ rzymsk¹, aby 
zosta³a im wymierzona stosowna kara.

 51  Por. H. Tremmel, dz. cyt., s. 20.
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Rzymianie deprecjonowali stosowan¹ w miastach greckich ochronê dla 
zbiegów, o czym świadcz¹ nastêpuj¹ce s³owa Tacyta: „Gêści³a siê bowiem po 
greckich miastach swawola i bezkarnośæ stanowienia schronisk; nape³nia³y 
siê bo¿nice najgorszym s³u¿alstwem, w tych samych przytu³kach d³u¿nicy 
przed wierzycielami i podejrzani o gard³owe winy siê przechowywali, i ¿adnej 
dośæ silnej w³adzy nie by³o na poskrom buntów narodu, który bezeceñstwa 
ludu jakby obrzêdy boskie os³ania³.”52  Tacyt równie mocno wyra¿a sprzeciw 
wobec udzielania azylu wszystkim tym, którzy korzystali z niego poprzez 
kontakt z wizerunkiem cesarza lub ksi¹¿¹t, których traktowano jako bogów.53 

U Rzymian podobnie jak u Greków mo¿emy spotkaæ siê z miastami ob-
darzonymi przywilejem azylu. Ówczesny status miasta zale¿a³ od tytu³u, 
jakim obdarzy³ go w³adca. Do najczêściej stosownych nale¿a³y: wolne, 
niezale¿ne, asylos, świête. Uznanie miasta jako asylos wskazywa³o, ¿e posiada 
ono jedno lub kilka sanktuariów maj¹cych prawo udzielania azylu. Tytu³ 
ten przyznawa³ cesarz b¹dź senat po z³o¿eniu prośby i prezentacji, w której 
poselstwo musia³o wykazaæ, ¿e ubiegaj¹ siê o tytu³, który swoimi korzeniami 
siêga czasów najdawniejszych albo zwi¹zany jest z wa¿nymi postaciami lub 
wydarzeniami historycznymi.54  Po przedstawieniu dowodów cesarz wysy³a³ 
swoich pos³añców, aby sprawdzili prawowiernośæ z³o¿onych dokumentów.55  
Niektóre z miast posiada³y przywilej emisji pieni¹dza. Przy czym moneta na 
awersie powinna mieæ imiê i wizerunek cesarza a na rewersie nazwê, symbole 
i tytu³y miasta, dlatego te¿ monety pozwala³y rozpowszechniaæ informacje 
o zawartych porozumieniach z s¹siednimi miastami, a zw³aszcza o uzyskaniu 
nowych tytu³ów (neokoria56 , libertas, asylum). Monety ukazywa³y siê najczêściej 
z racji jakiegoś wa¿nego świêta lub wydarzenia, urodzin b¹dź wizyty cesarza.57 

Na przyk³adzie Rzymu widaæ jak bardzo prawo azylu zale¿a³o od dobrej 
woli i pojmowania prawa przez kieruj¹cych pañstwem oraz od sposobu poj-
mowania roli cz³owieka w pañstwie. Rzym przyznawa³ prawo azylu wed³ug 
w³asnego upodobania w zale¿ności od korzyści politycznych i wzajemnych 
stosunków pomiêdzy nim a pañstwami nale¿¹cymi do Imperium, jak rów-
nie¿ w zale¿ności od szacunku jakim obdarzono inne kultury prawnicze. 
I chocia¿ Imperium Rzymskie gromadzi³o pod swoj¹ kuratel¹ szereg pañstw, 
to trudno jeszcze w tym czasie mówiæ o miêdzynarodowych stosunkach 
azylowych.58 

 52  Tacyt, Roczniki, Warszawa 1930, III. 60. Tacyt w dalszej czêści, a zw³aszcza w punktach 61-63, wymienia 
uchwa³y i postanowienia oraz miejsca w Grecji, w których mo¿na by³o znaleźæ schronienie.

 53  Por. tam¿e, III. 63.
 54  Por. M. Sartre, Wschód rzymski, Wroc³aw 1997, s. 213-214.
 55  Por. Tacyt, dz. cyt., III. 63.
 56  Por. M. Sartre, dz. cyt., s. 121-124. Neokoria – tytu³, który dziêki zgodzie senatu zatwierdzonej przez 

cesarza pozwala³ miastu na budowê świ¹tyni ku czci cesarza oraz celebrowaæ kult cesarski. Istnienie 
drugiej lub trzeciej świ¹tyni kultu cesarskiego upowa¿nia³o dane miasto do posiadania drugiej lub 
trzeciej neokorii.

 57  Por. tam¿e, s. 103-106.
 58  Por. H. Tremmel, dz. cyt., s. 20.
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1.2. CHRZEŒCIJAÑSKIE UJÊCIE AZYLU

Chrześcijañstwo pojawiaj¹ce siê w pañstwach antycznych basenu Morza 
Śródziemnego, spotka³o siê z monizmem religijno-politycznym, którego 
istotnym elementem by³o uto¿samianie w³adzy religijnej i politycznej w tym 
samym podmiocie w³adzy, a tym samym uto¿samienie obowi¹zków cz³owieka 
wobec religii z obowi¹zkami wobec pañstwa. Monarcha by³ jednocześnie 
g³ow¹ pañstwa i religii. Czêsto przypisywano mu boskie atrybuty i wyma-
gano od podw³adnych oddawania czci przed jego pos¹giem. Religie tych 
pañstw, z wyj¹tkiem pañstwa ¿ydowskiego, by³y politeistyczne, dlatego te¿ 
ustanowienie jednego bóstwa wiêcej nie napotyka³o na wiêksze przeszkody 
natury religijnej, a sprzyja³o integracji politycznej wszystkich podw³adnych 
wokó³ osoby panuj¹cego.59 

W świat monizmu religijno-politycznego panuj¹cego w Cesarstwie Rzym-
skim wkroczy³o chrześcijañstwo, które g³osi³o odrêbnośæ pomiêdzy w³adz¹ 
religijn¹ i polityczn¹. Chrystus ustanowi³ widoczn¹ strukturê spo³eczn¹ 
– Kośció³, ca³kowicie odrêbn¹ od struktury politycznej. To wyodrêbnienie 
w³adzy ponios³o za sob¹ konsekwencje w wymiarze etycznym, jak równie¿ 
spo³ecznym, gdy¿ nie mo¿na ju¿ by³o uto¿samiaæ Boga z cesarzem, ani 
obowi¹zków cz³owieka wobec Boga z obowi¹zkami wobec cesarza. W ten 
sposób pojawi³a siê nowa koncepcja relacji pomiêdzy religi¹ i polityk¹, zwana 
dualizmem chrześcijañskim, który wyra¿a siê w odró¿nieniu porz¹dku ducho-
wego od doczesnego i wprowadzeniu w ¿ycie publiczne hierarchii podmiotów 
w³adzy Boskiej i ludzkiej oraz obowi¹zków cz³owieka wobec nich.60 

Wspólnota Kościo³a pierwszych wieków stanê³a wobec powa¿nego pro-
blemu, gdy¿ jej cz³onkowie z jednej strony nie negowali instytucji pañstwa 
i wobec w³adzy pañstwowej wyra¿ali swoj¹ aprobatê. Z drugiej strony wyra¿ali 
dezaprobatê wobec pañstwa stoj¹cego ponad religi¹, które wskutek sprawowa-
nia absolutnej w³adzy w³¹cza³o religiê w ramy swojego, jedynie obowi¹zuj¹cego 
porz¹dku prawnego. Chrześcijanie stworzyli w Cesarstwie Rzymskim now¹ 
i oddzieln¹ od innych wspólnotê religijn¹, która zainicjowa³a rozpad dotych-
czasowego porz¹dku spo³eczno-politycznego i prawnego. D¹¿enia chrześcijan 
do wyzwolenia cz³owieka z totalitaryzmu religijno-politycznego i wyznawa-
nie religii uniwersalistycznej, skierowanej do wszystkich, bez ró¿nicy stanu 
i narodowości, zjednywa³o coraz wiêkszy krêgi zwolenników spośród ludzi 
nale¿¹cych do wszystkich klas spo³ecznych, ale równie¿ nara¿a³y chrześcijan 
na ataki ze strony obroñców zasad obowi¹zuj¹cych w pañstwie i doprowadza³y 
do licznych prześladowañ.61 

 59  Por. J. Krukowski, Kośció³ i pañstwo, Lublin 1993, s. 13.
 60  Por. tam¿e, s. 14-15.
 61  Por. E. Wipszycka, O staro¿ytności polemicznie, Warszawa 1994, s. 150. 160; M. Simon, Cywilizacja wczesnego 

chrześcijañstwa I-IV w., Warszawa 1979, s. 195-198.
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W takiej sytuacji rodzi siê pytanie: czy chrześcijanie podczas prześladowañ 
korzystali z azylu, jaki zapewnia³o prawo rzymskie świ¹tyniom pogañskim, 
o³tarzom i pos¹gom cesarzy? 

Wiara chrześcijan w jednego Boga – Jezusa Chrystusa i odrzucanie przez 
nich istnienia innych bogów oraz brak akceptacji w³adzy, która pretendowa³a 
do panowania nad religi¹ i przypisywa³a sobie godności i przymioty boskie, 
czyni³a bezpodstawnym oraz nieadekwatnym uciekanie siê do azylu reli-
gijnego, jaki dawa³y świ¹tynie pogañskie lub pos¹gi cesarzy. Umocnieniem 
dla chrześcijan by³a tutaj g³êboka i ¿ywa wiara w istnienie g³oszonego przez 
Chrystusa królestwa, które przewy¿sza wszelkie ziemskie jego imitacje. Dla-
tego wyrzeczenie siê wszystkiego, a nawet oddanie ¿ycia by³o uwa¿ane jako 
wyraz woli Bo¿ej i cena, jak¹ nale¿y zap³aciæ dla Królestwa Chrystusa. Do 
takiej postawy zachêcali Ojcowie Kościo³a, np. Tertulian (ok. r. 212 r.), który 
ucieczkê chrześcijan przed prześladowaniem ukazuje jako sprzeczn¹ z wol¹ 
Bo¿¹.62 

Ponadto chrześcijan, jako politycznie niekorzystnych dla Cesarstwa Rzym-
skiego, zapewne pozbawiono przywileju korzystania z azylu. Jedynie groby 
mêczenników, katakumby i domy prywatne wiernych mog³y s³u¿yæ jako 
naturalny azyl, który chroni³ chrześcijan przed prześladowcami.63  Groby 
mêczenników i katakumby mog³y s³u¿yæ jako schronienie dla chrześcijan 
jedynie z racji szacunku, z jakim prawo rzymskie odnosi³o siê do miejsc 
poświêconych zmar³ym uwa¿aj¹c grób (sepulcrum), gdzie znajdowa³y siê zw³oki 
zmar³ego za miejsce świête, które mo¿na by³o naruszyæ jedynie w sytuacjach 
wyj¹tkowych. W prawie rzymskim bezpodstawne pogwa³cenie grobowca 
nios³o za sob¹ surowe sankcje karne.64  Natomiast podstaw¹ do szukania azylu 
w domach mog³a byæ donios³a pozycja domów prywatnych w prawie rzym-
skim. Rodzina i ognisko domowe znajdowa³y siê pod szczególn¹ ochron¹. 
Wobec pozwanego, na przyk³ad, który przebywa³ we w³asnym domu nie wolno 
by³o stosowaæ przemocy, aby doprowadziæ go do s¹du.65 

Pomimo tak trudnej sytuacji chrześcijan w czasie prześladowañ zna-
miennym jest fakt, ¿e gminy chrześcijañskie jako swój obowi¹zek uwa¿a³y 
świadczenie pomocy wobec biednych, sierot, uwiêzionych oraz skazanych 
na ciê¿kie roboty. Starano siê polepszyæ ich warunki bytowe, korzystaj¹c ze 
środków materialnych zgromadzonych we wspólnej kasie, a zamo¿niejsi 

 62  Por. Tertulian, O ucieczce podczas prześladowañ (De fuga in persecutione), cyt. za: B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia, 
Warszawa 1990, s. 243.

 63  Por. H. Kulbat, Azyl kościelny. Studium prawno – historyczne, £om¿a 1938, s. 10; U. Heyzmann, Ustawodawstwo 
Kościo³a o azylach wobec odnośnych ustaw pañstwowych, [w:] Pamiêtnik Akademii Umiejêtności, t. 4, Kraków 1880, 
s. 130; Podrêczna encyklopedia Kościelna, t. XVII – XVIII, Warszawa 1909, s. 382 – 383.

 M. Simon stwierdza jednak, ¿e chocia¿ w katakumbach chrześcijañskich wcześnie rozwin¹³ siê kult 
mêczenników, to w¹tpliwym jest, aby katakumby s³u¿y³y kiedykolwiek jako schronienie w chwilach 
niebezpieczeñstwa. Por. M. Simon, dz. cyt., s. 427.

 64  Por. Prawo Rzymskie. S³ownik encyklopedyczny, Warszawa 1986, s. 139 (sepulcrum).
 65  Por. tam¿e, s. 52 (domus), s. 60 (familia).
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chrześcijanie wspierali potrzebuj¹cych z w³asnych środków. Obowi¹zek 
chrześcijañskiej pomocy nie zamyka³ siê jedynie do w³asnego grona. 
Chrześcijanie solidaryzowali siê ze wszystkimi, którzy zostali dotkniêci 
przez wszelkiego rodzaju nieszczêścia. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje s³u¿ba 
chrześcijan wobec wszystkich ludzi chorych i poszkodowanych w czasie 
kataklizmów i epidemii, których niejednokrotnie pozostawili ich bliscy. 
S³u¿ba wobec ka¿dego cz³owieka niezale¿nie od jego statusu spo³ecznego 
i wyznawanej przez niego religii wzbudza³a wśród pogan podziw i uznanie 
opinii publicznej. Gościnnośæ i opieka okazywana obcym oraz wszelkie 
czyny mi³osierdzia chrześcijan (caritas christiana) wyp³ywa³y z ewangelicznego 
przykazania mi³ości Boga i bliźniego oraz z uznania równości i braterstwa 
wszystkich ludzi. Tak pojêta zasada pomocniczości sta³a siê na przestrzeni 
IV w. przyczyn¹ powstania i rozwoju licznych szpitali i przytu³ków dla ludzi 
biednych.66 

W pocz¹tkach IV w. rozpocz¹³ siê proces, który doprowadzi³ do uznania re-
ligii chrześcijañskiej w Cesarstwie Rzymskim. Edykt mediolañski rozpocz¹³ nowy 
okres w historii stosunków pomiêdzy Cesarstwem Rzymskim a Kościo³em. 
Zmianie uleg³a sytuacja polityczna i spo³eczna Kościo³a. Donios³e znaczenie 
mia³o uznanie przez pañstwo wolności religijnej dla chrześcijan na zasadzie 
równości z wyznawcami innych religii. Wolnośæ ta pozwala³a na mo¿liwośæ 
wyboru religii przez ka¿dego cz³owieka zgodnie z jego przekonaniami. By³o 
to odejście ze strony pañstwa od powszechnie uznawanej dotychczas jedności 
polityczno-religijnej. Dziêki wolności religijnej Kośció³ otrzyma³ w pañstwie 
rzymskim upragnion¹ osobowośæ prawn¹, która polega³a na mo¿liwości 
publicznego sprawowania kultu, zak³adania stowarzyszeñ religijnych, jak 
równie¿ posiadania w³asnych świ¹tyñ i cmentarzy. Postanowienia cesarzy 
nakazywa³y zwrot Kościo³owi skonfi skowanych dóbr.67  

Wraz z rz¹dami cesarza Konstantyna rozpocz¹³ siê nowy kierunek w prawo-
dawstwie rzymskim. Postanowienia cesarza sz³y w kierunku wiêkszego huma-
nitaryzmu. Pañstwo rozci¹gnê³o swoj¹ opiekê nad chorymi i upośledzonymi 
oraz nad sierotami i ubogimi rodzinami. Ograniczono absolutn¹ w³adzê 
panów nad niewolnikami. Konstantyn nadal podtrzymywa³ wszystkie przy-
wileje, jakie posiada³a religia pogañska i jej kap³ani, aby w imiê wolności 
i równości religijnej obdarzaæ nimi kościo³y chrześcijañskie i duchowieñstwo.68  
Biskupi otrzymali wówczas uznawany prawnie przywilej wyzwalania niewol-
ników, ponadto mogli prowadziæ postêpowanie rozjemcze na wniosek stron 
chrześcijañskich konfl iktu, a decyzja przez nich podjêta posiada³a moc wobec 
prawa pañstwowego i nie podlega³a apelacji. Później przyjêto zasadê, ¿e dla 
przeprowadzenia sprawy przez trybuna³ biskupi wystarczy³a tylko wola jednej 
ze stron i nie brano pod uwagê protestu drugiej strony.69 

 66  Por. E. Wipszycka, O staro¿ytności polemicznie, Warszawa 1994, s. 164-165; M. Banaszak, Historia Kościo³a 
Katolickiego, t. 1, Warszawa 1986, s. 100; B. Kumor, Historia Kościo³a, t. 1, Lublin 1973, s. 118-120.

 67  Por. J. Krukowski, Kośció³ i pañstwo..., s. 18, M. Banaszak, dz. cyt., s. 118.
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W pierwszych przywilejach, jakie otrzyma³y kościo³y nale¿y upatrywaæ 
źród³a przynale¿nego świ¹tyniom pogañskim prawa azylu. H. Kulbat pisze 
o korzystaniu z azylu w Kościo³ach za czasów Konstantyna w nastêpuj¹cy 
sposób: „jakkolwiek nie zachowa³y siê z tych czasów prawne postanowienia 
o azylach, to jednak spotykamy siê z faktami, które pozwalaj¹ przypuszczaæ, 
i¿ istnia³a praktyka korzystania z ochrony prawnej przez ucieczkê w progi 
świ¹tyñ chrześcijañskich.”70  Natomiast „świadectwem, które niezbicie stwier-
dza o istnieniu i praktycznym stosowaniu azylu kościelnego w koñcu czwar-
tego wieku, jest fakt ukazania siê pierwszych ustaw cesarskich o charakterze 
represyjnym, wy³¹czaj¹cym pewne wystêpki spod ochrony azylu. S¹ to ustawy 
cesarzy, Teodozjusza I z roku 392 i Arkadiusza z lat 397 i 398. Treśæ i charakter 
tych ustaw, reguluj¹cych korzystanie z azylu, pozwalaj¹ stwierdziæ, i¿ musia³y 
siê zdarzaæ nadu¿ycia w korzystaniu z dobrodziejstw tej instytucji.”71 

Ustawy cesarzy by³y przychylne Kościo³owi i zgodnie z jego myśl¹ 
przyczynia³y siê do zapewnienia bezpieczeñstwa prześladowanym przed 
okrucieñstwem i krwaw¹ zemst¹ prześladowcy oraz przed doraźnym i po-
wierzchownym wymiarem sprawiedliwości.72  Pojawiaj¹ce siê ograniczenia 
wynika³y z przeznaczenia azylu, który chocia¿ by³ przywilejem dla wszyst-
kich dotkniêtych nieszczêściem, to jednak nie móg³ dawaæ schronienia upo-
rczywym przestêpcom ze wzglêdu na dobro pañstwa i dobro spo³eczności. 
Pañstwo nie mog³o sobie pozwoliæ na bezpodstawne darowanie d³ugów swoim 
d³u¿nikom lub na zak³ócanie porz¹dku publicznego.

W³adze Kościo³a inspirowane trosk¹ pastersk¹ chroni³y prawo azylu 
i odnosi³y siê do instytucji azylu z poszanowaniem widz¹c w niej realizacjê 
zasady pomocniczości wobec uwik³anych w ró¿norakie problemy wynik³e 
z niesprawiedliwości b¹dź s³abości cz³owieka. Wszelkie nadu¿ycia spotyka³y 
siê z dezaprobat¹ w³adz Kościo³a, jak równie¿ wiernych. Do najbardziej zna-
nych Ojców Kościo³a, którzy stawali w obronie prawa azylu nale¿eli św. Bazyli 
Wielki, św. Hieronim, św. Ambro¿y oraz św. Augustyn.73 

Udzielanie azylu w kościo³ach by³o zagwarantowane przez w³adze 
pañstwowe i kościelne. Jednak liczne naruszenia azylu wskazuj¹ na to, ¿e nie 
by³o to wystarczaj¹cym argumentem do zachowania jego nienaruszalności. 
Wobec tych, którzy pogwa³cili prawo azylu najczêściej stosowano karê eksko-

 68  Por. M. Simon, dz. cyt., s. 225.
 69  Por. E. Wipszycka, Kośció³ w świecie późnego antyku, Warszawa 1994, s. 141. Autorka dodaje, ¿e nakazano 

wszystkim świêcenie niedzieli i zakazano w tym dniu wykonywania jakiejkolwiek pracy poza piln¹ 
prac¹ w polu i wyzwalaniem niewolników w kościele.

 70  H. Kulbat, dz. cyt., s. 12. Autor w dalszej czêści powo³uje siê na teksty źród³owe pisarzy niechrześcijañskich 
oraz Ojców Kościo³a Zachodniego i Wschodniego IV i V w., które poświadczaj¹ jego przekonanie 
o udzielaniu azylu w kościo³ach chrześcijañskich na podstawie przywilejów otrzymanych od cesarzy.

 71  Tam¿e, s. 14-15. 
 72  Por. U. Heyzmann, dz. cyt., s. 126.
 73  Por. H. Kulbat, dz. cyt., s. 12-14.
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muniki. Wy³¹czenie ze wspólnoty Kościo³a obejmowa³o samego winowajcê 
lub ca³¹ jego rodzinê i obowi¹zywa³o do momentu wype³nienia odpowiedniej 
pokuty. Byli oni równie¿ pozbawieni przywileju azylu w kościo³ach.74  Pra-
wo azylu nie mia³o mocy absolutnej i nie znosi³o ogólnie przyjêtych zasad 
uczciwości i sprawiedliwości. S³u¿y³o ono ludziom, którzy zostali skrzyw-
dzeni i byli niewinni.75 

Na rozwój prawa azylu wp³ynê³o równie¿ umacniaj¹ce siê oddzia³ywanie 
Kościo³a na prawo rzymskie i s¹downictwo, poprzez wszczepianie za-
sad chrześcijañskich i humanizacjê istniej¹cego ju¿ prawa oraz wymiaru 
sprawiedliwości. G³ównym propagatorem tego typu dzia³añ by³ św. Augu-
styn. Zabiega³ o ostro¿nośæ w wymierzaniu kary śmierci i tortur ze wzglêdu 
na godnośæ osoby ludzkiej. Uwa¿a³, ¿e nawet najbardziej zatwardzia³ego 
przestêpcê mo¿na poprzez okazanie mu mi³osierdzia wprowadziæ na drogê 
sprawiedliwości i prawa.76  

Szacunek wobec godności ludzkiej przestêpcy i wiara w poprawê jego ¿ycia 
motywowa³a biskupów do stosowania intercesji.77  Intercesja – orêdownictwo 
– biskupów polega³a na wstawianiu siê u odpowiednich w³adz s¹downiczych 
za skazanymi w przypadku okazania przez nich skruchy. „Intercesja nie by³a 
oparta na przepisach prawa, lecz sta³a siê faktem i wesz³a w zwyczaj, od kiedy 
powaga moralna biskupów znalaz³a sobie uznanie w świecie rzymskim.”78 

Jak widzimy, od samego pocz¹tku istnienia azylu chrześcijañskiego spoty-
kamy siê z dwoma jego komponentami. Pierwszy z nich to budynek kościelny, 
którego godności nie mo¿na by³o naruszyæ, gdy¿ stanowi³ res sacra. Natomiast 
drugi czynnik posiada³ wymiar bardziej osobowy i przynale¿a³ bezpośrednio 
do kleru a zw³aszcza do biskupów, gdzie przejawia³ siê w intercesji. W ten 
sposób spotykamy siê z prawem azylu miejsca i prawem azylu osoby.

Dzia³alnośæ spo³eczna Kościo³a, jak równie¿ zawarta w niej praktyka udzie-
lania azylu kościelnego, wnika³a w ¿ycie spo³eczne przepajaj¹c je zasadami 
chrześcijañskimi. Opiera³a siê na godności cz³owieka i mi³ości wzglêdem 
ka¿dego cz³owieka. Charakteryzowa³a siê uniwersalizmem, który przeja-
wia³ siê w opiece nad wszystkimi dotkniêtymi jakimkolwiek nieszczêściem, 
niezale¿nie od p³ci, wyznawanej religii, statusu spo³ecznego, przynale¿ności 
narodowej. Wa¿nym elementem chrześcijañskiej dzia³alności spo³ecznej by³ 
fakt sta³ej troski, która nie ogranicza³a siê jedynie do doraźnej pomocy lub 

 74  Por. tam¿e, s. 18-19; 34-35; 60-64.
 75  Por. J. Śrutwa, dz. cyt., s. 201-209.
 76  Por. W. Kornatowski, Spo³eczno-polityczna myśl św. Augustyna, Warszawa 1965, s. 223-228.
 77  Intercesja (³ac. Intercessio – sprzeciw, przyjêcie cudzego zobowi¹zania, porêka) – szeroko rozumiane 

przyjêcie cudzego zobowi¹zania przez: porêkê dokonywan¹ zarówno za pomoc¹ kontraktów s³ownych, 
jak te¿ nieformalnych umów zabezpieczaj¹cych; zabezpieczenie rzeczowe w postaci zastawu; przejêcie 
czyjegoś d³ugu. Por. Prawo Rzymskie. S³ownik encyklopedyczny..., s. 74-75.

 78  W. Kornatowski, dz. cyt., s. 227.
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ochrony. By³a ukierunkowana na przysz³ośæ i stara³a siê zapewniæ wszelkie 
mo¿liwe środki sprzyjaj¹ce poprawie ¿ycia i postêpowania cz³owieka, który 
szuka³ pomocy w kościelnych instytucjach spo³ecznych.

Wszystkie przywileje, obowi¹zki i prawa, jakie otrzyma³y kościo³y 
i duchowieñstwo mia³y bardzo pozytywny wp³yw na instytucjê prawa azy-
lu, która przesz³a transformacjê z chrześcijañskiej gościnności w czasach 
prześladowañ do prawa kanonicznego. W prawie azylu, jak równie¿ we wszyst-
kich dziedzinach dzia³alności spo³ecznej, chrześcijañstwo zainicjowa³o za-
sadnicze zmiany w samej istocie okazywania pomocy, któr¹ by³a godnośæ 
cz³owieka a nie jego status w spo³eczeñstwie. Dotychczasowa opcja na rzecz 
obywatela zosta³a zast¹piona opcj¹ na rzecz cz³owieka. Przewaga cz³owieka 
o wy¿szym statusie spo³ecznym musia³a ust¹piæ miejsca wolności i równości 
wszystkich ludzi. Dla chrześcijan ka¿dy cz³owiek posiada niezale¿nie od 
zajmowanej pozycji w spo³eczeñstwie osobist¹ godnośæ, bo zosta³ stworzony 
na obraz i podobieñstwo Bo¿e oraz odkupiony przez Jezusa Chrystusa.79 

Ci¹g³y brak ścis³ych regulacji prawnych wskazuj¹cych na istotne cechy 
azylu oraz nieznajomośæ jego przeznaczenia i celu by³y przyczyn¹ konfl iktów 
i nieporozumieñ pomiêdzy w³adz¹ pañstwow¹ i kościeln¹. W³adze kościelne 
znajdowa³y siê czêsto w bardzo trudnej sytuacji, gdy¿ ubiegaj¹cy siê o azyl 
niejednokrotnie byli oszustami lub szukali ³atwego sposobu na ¿ycie. Kolej-
ny problem dotyczy³ pospolitych przestêpców, „których prawo pañstwowe 
ściga³o, a przywilej kościelny zdawa³ siê broniæ – wbrew rozs¹dkowi i zasadom 
sprawiedliwości.”80  Taka sytuacja zrodzi³a potrzebê ustaleñ prawnych, które 
określa³yby miejsca azylu, osoby uprawnione do korzystania z niego, jak 
równie¿ sposób i warunki korzystania z ochrony, któr¹ gwarantowa³ Kośció³. 
By³o to wspólnym wyzwaniem dla Kościo³a i pañstwa, gdy¿ tylko dziêki ich 
wzajemnej wspó³pracy instytucja azylu mog³a siê rozwijaæ.

Papie¿e, którzy stawali w obronie azylu, poprzez swoje postanowienia nada-
wali tej instytucji formê prawn¹. Najczêściej ich uchwa³y by³y odpowiedzi¹ 
na konkretne potrzeby i trudności zwi¹zane z praktycznym zastosowaniem 
azylu i stanowi³y wytyczne dla postanowieñ synodów partykularnych. Do 
najbardziej zas³u¿onych w tej mierze papie¿y nale¿¹: Leon I Wielki (440-461 
r.), Gelazy (492-496 r.), Grzegorz I Wielki (590-604 r.), Miko³aj I Wielki (858-
867), Innocenty III (1198-1216 r.), Grzegorz IX (1227-1241 r.).81 

Problematyka kodyfi kacji azylu najbardziej dotyka³a konkretne wspólnoty 
Kościo³ów partykularnych, gdzie u biskupów szukano rozwi¹zañ, które 
by³yby zgodne z chrześcijañsk¹ ide¹ azylu i s³u¿y³y dobru publicznemu a zara-
zem nie sprzeciwia³y siê prawodawstwu danego pañstwa. Rodz¹ce siê problemy 

 79  Por. U. Heyzmann, dz. cyt., s. 121.
 80  J. Śrutwa, dz. cyt., s. 200.
 81  Por. H. Kulbat, dz. cyt., s. 33-51. 
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w kwestii udzielania azylu najczêściej rozwa¿ano na synodach kościelnych, 
gdzie poprzez uchwa³y normowano równie¿ udzielanie azylu. Najwa¿niejsze 
postanowienia dotycz¹ce azylu zapad³y na nastêpuj¹cych synodach: w Orange 
(I) z 441 r.; w Arles z 443 r.; w Orleanie z 511 r.; w Epaone z 517 r.; w Leridzie 
z 525 r.; w Orleanie (III) z 538 r.; w Orleanie (IV) z 541 r.; w Orleanie (V) z 549 
r.; w Macon z 585 r.; w Reims z 624-625 r.; w Toledo z 681 r.82 

Obok norm stosowanych powszechnie, synody partykularne regulowa³y 
kwestie azylu w zale¿ności od potrzeb i okoliczności zachodz¹cych 
w określonych prowincjach kościelnych. Postanowienia tych synodów nie 
przyczyni³y siê do istotnych zmian w kwestii udzielania azylu. Najczêściej 
potwierdza³y i odwo³ywa³y siê do postanowieñ wcześniejszych synodów 
i w tym kontekście odpowiada³y na konkretn¹ sytuacjê danej prowincji. Nale¿y 
tu wymieniæ takie synody jak: anglosaksoñski z 692 r.; synod hiszpañski z 693 
r. w Toledo; synody niemieckie z 785 r. w Paderborn i z 813 r. w Moguncji; 
synod wêgierski z 1092 r.; oraz synody w Kompostelli z 1114 r. i w Owiedo 
z 1115 r. Pewne innowacje wprowadzi³ w 1094 r. synod w Clermont, który 
obdarzy³ azylem krzy¿e przydro¿ne. Natomiast synody w Reims z 1131 r. 
i w Pizzie z 1135 r. rozci¹gnê³y przywilej azylu na cmentarze.83 

Postanowienia synodów partykularnych znalaz³y swoje odzwierciedlenie 
w uchwa³ach soboru powszechnego Laterañskiego II, który w 1139 r. uzna³ 
stosowanie kary ekskomuniki wobec tych, którzy naruszyli prawo azylu. 
Ranga tego postanowienia wzros³a, gdy¿ dotychczas posiada³o ono jedynie 
moc prawa patrykularnego, a z chwil¹ zatwierdzenia go przez sobór osi¹gnê³o 
wymiar prawa powszechnego.84 

Wa¿nym elementem w dziedzinie stosowania prawa azylu by³o opraco-
wanie pierwszych zbiorów prawa kanonicznego, poniewa¿ dotychczasowe 
postanowienia prawne mia³y charakter ustawodawstwa partykularnego i by³y 
przyczyn¹ wielu nieporozumieñ i trudności w ich praktycznym zastosowaniu. 
W Dekrecie Gracjana, który cieszy³ siê w Kościele powszechnym uznaniem, 
znalaz³y siê najbardziej istotne postanowienia o azylu.85  Nie otrzyma³ on 
jednak aprobaty ze strony Kościo³a jako autentyczny kodeks prawa kano-
nicznego.86  

Pierwszym uznanym zbiorem prawa kanonicznego by³ zbiór Decretales 
Gregorii IX og³oszony przez papie¿a Grzegorza IX bull¹ Rex Pacifi cus w 1234 r. 
jako jedynie obowi¹zuj¹cy. Kwestia azylu kościelnego zosta³a wyczerpuj¹co 
potraktowana w trzeciej ksiêdze w tytule o nietykalności kościo³ów i cmen-
tarzy. „Ustawy zawarte w Dekreta³ach Grzegorza IX da³y istotne wytyczne 

 82  Por. L. Winowski, Azyl w prawodawstwie kościelnym, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. I, Lublin 1973, szp. 1222.
 83  Por. H. Kulbat, dz. cyt., s. 54-56.
 84  Por. tam¿e, s. 56-57.
 85  Por. Decretum Gratiani, C. XVII, q. 4, c. 6. 8. 9. 10. 20. 32. 33. 35. 36, cyt. za: tam¿e, s. 57.
 86  Zob. I. Subera, Historia źróde³ i nauki prawa kanonicznego, Warszawa 1977, s. 84-91.
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postêpowania w sprawach azylu.”87  Ustawodawstwo Grzegorza IX w spra-
wie azylów akceptowa³o dotychczasowe normy ustalone poprzez postano-
wienia synodów i papie¿y oraz ustawy pañstwowe. Nada³o równie¿ formê 
prawn¹ powszechnie przyjêtym praktykom udzielania azylu.88  Wśród no-
wych postanowieñ, jakie znalaz³y siê w Dekreta³ach, nale¿y wymieniæ ustale-
nia papie¿a Innocentego III, który określi³ procedurê postêpowania wobec 
ludzi wolnych i niewolników jako uprawnionych do korzystania z azylu.89  
Odnośnie miejsc azylu zatwierdzono dotychczasowe uchwa³y wyjaśniaj¹c, ¿e 
nawet kościo³y niekonsekrowane objête s¹ przywilejem nietykalności. Korzy-
stania z azylu odmówiono tym, którzy w³amali siê lub zniszczyli kośció³.90  
Ponadto spod ochrony azylu zostali wy³¹czeni zabójcy i sprawcy okaleczeñ, 
je¿eli czynów tych dokonali w miejscu azylu.91  Papie¿ przypomnia³, „i¿ ten, 
kto gwa³t zadaje prawu nie mo¿e siê uciekaæ pod tego¿ prawa opiekê.”92  
Późniejsze zbiory prawa kościelnego, Bonifacego VIII, Klemensa V i Jana 
XXII nie traktuj¹ o azylach.93 

Decretales Gregorii IX zosta³y powszechnie przyjête. Ich stosowanie 
przyczynia³o siê do stopniowego unormowania postêpowania wzglêdem 
ubiegaj¹cych siê o azyl. Kolejne synody partykularne XIII, XIV i XV w. zajê³y 
siê upowszechnianiem i interpretacj¹ Dekreta³ów oraz sposobami ich praktycz-
nego zastosowania.94  Synod londyñski z 1268 r. ustali³, ¿e ka¿dy naruszaj¹cy 
prawo azylu podlega karze ekskomuniki ipso facto.95  Papie¿ Jan XXII w bulli 
Ex parte vestra z 1316 r. postanowi³, ¿e heretycy i odstêpcy od wiary nie mog¹ 
korzystaæ z azylu.96 

Warto zauwa¿yæ, ¿e chrześcijañstwo promowa³o wolnośæ i godnośæ oso-
by ludzkiej, ale przestrzeganie prawa azylu obwarowa³o sankcj¹ przysiêgi, 
która by³a zabezpieczeniem przed nadu¿yciami wobec uciekaj¹cych siê do 
azylu oraz kar¹ ekskomuniki, pokuty publicznej i grzywny pieniê¿nej wobec 
tych, którzy naruszyli świêtośæ miejsca azylu lub z³amali z³o¿on¹ przysiêgê. 
Azylu udzielano ze wzglêdu na osobê ale sankcje karne nie wyp³ywa³y z na-

 87  Decretales Gregorii IX, lib. III, tit. XLIX, c. 6. 10, cyt. za: H. Kulbat, dz. cyt., s. 58.
 88  Por. H. Kulbat, dz. cyt., s. 59.
 89  Por. tam¿e s. 59-60. Winowajca, który by³ cz³owiekiem wolnym, gdy korzysta³ z azylu musia³ mieæ za-

pewnion¹ wolnośæ oraz ochronê przed pozbawieniem go azylu i na³o¿eniem na niego kary śmierci lub 
okaleczenia, ale nale¿a³o na niego na³o¿yæ odpowiedni¹ karê naznaczon¹ przez prawo za pope³niony 
czyn. Wobec niewolnika nale¿a³o stosowaæ dotychczas przyjêt¹ procedurê, a mianowicie, w chwili 
gdy jego w³aściciel z³o¿y³ wobec kap³ana przysiêgê o darowaniu winy, niewolnik mia³ obowi¹zek do 
niego wróciæ. Gdyby odmówi³ powrotu móg³ byæ do tego przymuszony si³¹.

 90  Por. tam¿e s. 61. T¹ spraw¹ zaj¹³ siê wcześniejszy synod szkocki w 1228 r.
 91  Por. tam¿e. Te nadu¿ycia mia³y miejsce najczêściej we W³oszech i Hiszpanii.
 92  Tam¿e.
 93  Por. tam¿e, s. 58.
 94  Por. tam¿e, s. 63-65. Autor wymienia tutaj nastêpuj¹ce synody: w Kolonii z 1280 r.; w Campiegne z 1304 

r.; w Marciac z 1326 r.; w Pradze z 1349 r. i 1355 r.; w Dublinie z 1351 r.; w Kaliszu z 1420 r.; w Limeric 
z 1453 r.; w York z 1466 r.; w Kolonii z 1536 r.

 95  Por. tam¿e, s. 63.
 96  Por. tam¿e, s. 80.
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ruszenia praw osoby lecz, ze wzglêdu na dokonane świêtokradztwo lub 
krzywoprzysiêstwo. Nak³adanie surowych kar wobec tych, którzy naruszyli 
prawo azylu lub z³amali przysiêgê przyczynia³o siê do okazywania szacunku 
instytucji azylu, ale nie wyeliminowa³o nadu¿yæ w tym wzglêdzie.

Pod wp³ywem idei chrześcijañskich znalaz³o siê tak¿e ustawodawstwo 
pañstwowe. Niektóre spośród uchwa³ kościelnych wchodzi³y w sk³ad ustaw 
pañstwowych i odwrotnie. Postanowienia o azylu w prawie cywilnym by³y 
zgodne z celem i duchem azylu chrześcijañskiego. Miejsca azylu i osoby upraw-
nione do korzystania z azylu, a tak¿e sposób udzielania azylu, postêpowanie 
przy wydawaniu zbiegów i zwi¹zane z tym gwarancje, by³y zgodnie określone 
przez prawo kanoniczne i cywilne. Dlatego te¿ czêsto prawodawstwo kościelne 
sz³o w parze z ustawodawstwem cywilnym wzajemnie umacniaj¹c swoje po-
zycje. Obok kar kościelnych wobec winnego, który naruszy³ świêtośæ miejsca 
azylu lub nie dotrzyma³ przysiêgi, wymierzano wysokie grzywny pieniê¿ne 
na rzecz pañstwa.97 

Gdy chrześcijañstwo otrzyma³o wolnośæ religijn¹ a nastêpnie sta³o siê 
religi¹ pañstwow¹, nast¹pi³o ścis³e powi¹zanie pañstwa z Kościo³em i sakrali-
zacja ¿ycia politycznego i spo³ecznego. Wiêź ta polega³a na ścis³ej wspó³pracy, 
która mia³a zabezpieczyæ przed zagro¿eniami oraz przyczyniaæ siê do 
pomyślnego funkcjonowania i rozwoju obydwu spo³eczności. Powoli zaczê³a 
siê kszta³towaæ „specyfi czna struktura republiki chrześcijañskiej o zasiêgu 
miêdzynarodowym, na której czele sta³y dwie suwerenne w³adze: cesarska 
w dziedzinie porz¹dku doczesnego i papieska w dziedzinie porz¹dku ducho-
wego.”98  W praktyce stosunki pomiêdzy Kościo³em i pañstwem uk³ada³y siê 
ró¿nie. Wielokrotnie na tym tle dochodzi³o do konfl iktów. Od IV do XI w. 
uwidacznia³a siê przewaga pañstwa nad Kościo³em i uzale¿nienie Kościo³a 
od w³adzy pañstwowej. Jednak na przestrzeni XII – XIII w. wytworzy³a siê 
teoria bezpośredniej w³adzy Kościo³a nad pañstwem. „By³a to wiêc koncepcja 
ograniczonej autonomii w³adzy doczesnej, zak³adaj¹ca ścis³¹ uniê miêdzy 
struktur¹ polityczn¹ i religijn¹, która byæ mo¿e w skrajnej postaci narusza³a 
w³aściw¹ chrześcijañstwu ideê dualizmu.”99  Od XIV w. rozpoczyna siê rozpad 
republiki chrześcijañskiej. „Zmiana nast¹pi³a w wyniku przeobra¿eñ, jakie 
przynios³a epoka humanizmu. Wtedy to rodzi siê nowa nacjonalistyczna 
świadomośæ pañstwowa, dope³nia siê proces emancypacji pañstwa spod 
wp³ywów Kościo³a i zrywa siê wiêź miêdzy w³adz¹ świeck¹ a duchown¹.”100  
Wówczas powstaje idea pañstwa suwerennego, a w Europie Zachodniej, pod 
wp³ywem reformacji, rodzi siê idea pañstwa wyznaniowego zgodnie z za-

 97  Por. tam¿e, s. 67 – 79.
 98  J. Krukowski, Autonomia i niezale¿nośæ Kościo³a i wspólnoty politycznej, [w:] J. Krukowski, H. Misztal, Kośció³ 

i prawo, Lublin 1985, t. 4, s. 54-55.
 99  Tam¿e, s. 55.
 100  R. Sobañski, Kośció³ – prawo – zbawienie, Katowice 1979, s. 335.
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sad¹ cuius regio, eius religio, a nastêpnie pañstwa absolutnego, jako spo³eczności 
doskona³ej. „Powstaje koncepcja dwóch spo³eczności prawnie doskona³ych 
w swoich porz¹dkach: Kościo³a i pañstwa, z których ka¿da ma w³asny cel 
i w³asne środki do jego osi¹gniêcia, a wiêc jest w swoim w³asnym porz¹dku 
autonomiczna. W³adza kościelna mo¿e byæ – wed³ug tej koncepcji – wykony-
wana bezpośrednio w porz¹dku duchowym, a pośrednio równie¿ w porz¹dku 
doczesnym, tzn. mo¿e ingerowaæ prawnie w dziedzinê dzia³alności politycz-
nej, jeśli dzia³alnośæ ta narusza prawo Bo¿e.”101 

Umacniaj¹ca siê rola pañstwa w ¿yciu politycznym i spo³ecznym 
i jego niezale¿nośæ od Kościo³a rozpoczê³y stopniowy zanik powagi azylu 
chrześcijañskiego. Do zachwiania powagi azylu przyczyni³ siê równie¿ roz-
wój świeckiego prawa karnego i zmiany procedur s¹dowych. Udoskonalony 
i zorganizowany wymiar sprawiedliwości spowodowa³ rozwój obiektywnego 
systemu postêpowania s¹dowego, na stra¿y którego stanê³y organy w³adzy 
pañstwowej. Oddzielenie pañstwa od Kościo³a mia³o równie¿ swój wyraz 
w udoskonaleniu siê prawa i s¹downictwa świeckiego. Wskutek tych przemian 
zosta³a naruszona pozycja prawa kanonicznego i „przestaje ono byæ – obok 
rzymskiego – prawem chrześcijañskiego świata i staje siê wewnêtrznym pra-
wem Kościo³a.”102 

Kośció³ nadal w swoich dokumentach akcentowa³ donios³ośæ instytucji 
azylu staraj¹c siê umacniaæ jego rolê w ¿yciu spo³ecznym. Jednak przyjêcie 
azylu przez poszczególne pañstwa zale¿a³o ju¿ od nich samych. Przyczyn 
odejścia od azylu nale¿y szukaæ te¿ w czêstych nadu¿yciach oraz sporach 
pomiêdzy w³adz¹ świeck¹ i duchown¹ o jurysdykcjê nad chroni¹cymi siê do 
kościo³ów. W³adze pañstwowe coraz czêściej zwraca³y siê do Stolicy Apostol-
skiej o uzyskanie nowych przywilejów ograniczaj¹cych korzystanie z azylu, 
które by³yby korzystne dla interesów pañstwowych lub porz¹dku publicznego. 
Nadawane przez papie¿y przywileje, które czêsto by³y nawet sprzeczne z zasad-
niczymi normami azylu, nadwerê¿a³y szacunek wśród spo³eczności i powagê 
tej instytucji i prowadzi³y do rozluźnienia prawa azylu. „W praktyce zaczêto 
ograniczaæ zakres instytucji azylu przez wy³¹czenie pewnych zbrodni spod 
jej ochrony, a niekiedy nawet lekcewa¿yæ przez samowolne lub jednostronne 
legalizowane odchylenia przepisów o azylu ze strony w³adz pañstwowych, 
niezgodnie z zasadami kościelnymi”.103 

 101  J. Krukowski, Autonomia i niezale¿nośæ Kościo³a..., s. 55.
 102  R. Sobañski, dz. cyt., s. 335.
 103  H. Kulbat, dz. cyt., s. 82. 83-84. Dla przyk³adu: Trybuna³y s¹dowe we Francji zaczê³y lekcewa¿yæ 

instytucjê azylu kościelnego, poci¹gaj¹c do odpowiedzialności karnej pope³niaj¹cych jakiekolwiek 
przestêpstwa z pominiêciem ustaw kościelnych o ochronie prawnej. Król Franciszek I ustaw¹ z 1539 
r. zastrzeg³ sobie prawo orzekania i decyzji czy oskar¿onemu przys³uguje prawo ochrony. Ustawa 
Henryka II z 1547 r. znios³a ca³kowicie przywilej ochrony przez azyl. 
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Ustawodawstwo Kościo³a odnośnie instytucji i prawa azylu uwzglêdnia³o 
cztery wa¿ne elementy: określa³o dok³adnie miejsca, w których mo¿na by³o 
szukaæ ochrony przez azyl; określa³o osoby, którym przys³ugiwa³o prawo 
azylu; wylicza³o zbrodnie, które uniemo¿liwia³y przestêpcy skorzystanie 
z instytucji azylu; określa³o kary za naruszenie azylu.104 

Sobór Trydencki i postanowienia papie¿y nadal akcentowa³y 
i przypomina³y, ¿e w³adze pañstwowe nie mog¹ naruszaæ przywilejów i praw 
Kościo³a.105  Papie¿e starali siê utrzymaæ powagê prawa azylu oraz aktualnośæ 
kar za jego ³amanie, równocześnie jednak w instrukcjach i konkordatach 
zgadzali siê na daleko id¹ce ustêpstwa, w wyniku których, przy utrzymaniu 
samej zasady azylu kościelnego, dzia³alnośæ pañstwowych w³adz policyjnych 
i s¹dowych nie by³aby krêpowana.106  Przyczynia³o siê to do stopniowego 
pozbawiania instytucji azylu jej pierwotnego znaczenia lub ca³kowitego jej 
zniesienia, zw³aszcza we Francji, Belgii, Anglii, Hiszpanii, Austrii, w Bawarii 
i Prusach, w Neapolu i na Sardynii. Ustawodawstwo w³oskie znios³o prawo 
azylu w 1850 r. 

Przyczyn zaistnia³ej sytuacji nale¿y szukaæ w panuj¹cym ju¿ humanizmie 
i w rodz¹cym siê liberalizmie, który opiera³ siê na indywidualistycznej kon-
cepcji cz³owieka i spo³eczeñstwa. Przedstawiciele tej koncepcji uwa¿ali, ¿e 
wolnośæ i nieskrêpowana przymusem politycznym dzia³alnośæ jednostek 
posiada nadrzêdn¹ wartośæ i jest najpewniejszym źród³em rozwoju i postêpu 
we wszystkich dziedzinach ¿ycia spo³ecznego.107  Liberalizm g³osi³ skrajny 
indywidualizm, czyli uznanie absolutnej wolności jednostki ludzkiej. Z ab-
solutnej wolności jednostki wynika³a idea suwerenności ludu, która sta³a siê 
podstaw¹ ruchu rewolucyjnego zmierzaj¹cego do obalenia monarchii abso-
lutnej ściśle powi¹zanej z duchowieñstwem i stworzenie pañstwa liberalnego 
chroni¹cego prawa jednostki, pojmowane jako prawa cz³owieka i obywatela. 
Stanowienie praw i instytucji nale¿a³o do woli narodu a nie monarchy. W dzie-
dzinie religijnej liberalizm doprowadzi³ do wysuniêcia postulatów o wolności 
myśli, sumienia, s³owa, prasy, religii i kultu. Za gwaranta wolności religijnej 
uznano pañstwo liberalne.108  

Pierwszym przejawem liberalizmu na gruncie europejskim w sferze 
prawnej by³a Deklaracja Praw Cz³owieka i Obywatela uchwalona w czasie Re-
wolucji Francuskiej (1789-1795 r.) przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 
26 sierpnia 1789 r.109  Deklaracja zawiera³a gwarancje wolności sumie-
nia i wolności religijnej oraz suwerenności narodu. W wyniku rewolu-

 104  Por. U. Heyzmann, dz. cyt., s. 134.
 105 Zob. tam¿e, s 86 – 114.
 106  Por. L. Winowski, dz. cyt., szp. 1223.
 107  Por. S. Kowalczyk, dz. cyt., s. 57-67; Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 3, Warszawa 1996, s. 728-729.
 108  Por. J. Krukowski, Kośció³ i pañstwo..., s. 43 – 44; Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 5, Warszawa 1996, 

s. 517-518.
 109  Por. J. Krukowski, Kośció³ i pañstwo..., s. 44.
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cji wszystkie dobra kościelne zosta³y przejête przez pañstwo a instytucje 
kościelne i duchowieñstwo podporz¹dkowano w³adzy świeckiej. Kośció³ 
zosta³ ca³kowicie podporz¹dkowany pañstwu. Tendencje do wprowadzenia 
rozdzia³u Kościo³a od pañstwa na wzór francuski by³y te¿ silne w innych 
krajach europejskich, a zw³aszcza w Belgii, we W³oszech i Niemczech.110 

Pañstwo zaczê³o decydowaæ o sprawach Kościo³a wci¹gaj¹c go w swoje 
struktury jako stowarzyszenie istniej¹ce w pañstwie. Wszelkie prawa i przy-
wileje Kościo³a by³y uznawane jedynie wtedy, gdy zosta³y nadane przez 
pañstwo. Takie stanowisko spotka³o siê z wielkim sprzeciwem ze strony 
Kościo³a. Papie¿e stanowczo protestowali przeciwko supremacji pañstwa nad 
Kościo³em opieraj¹c swe nauczanie na przes³ankach historycznych, a przede 
wszystkim na idei dualizmu chrześcijañskiego, który wyró¿nia³ dwie odrêbne 
spo³eczności i niezale¿ne od siebie w³adze: pañstwow¹ i kościeln¹, które maj¹ 
s³u¿yæ cz³owiekowi. Papie¿e zdecydowanie negatywnie oceniali za³o¿enia 
ideologii liberalnej ze wzglêdu na ich szkodliwe konsekwencje i przyst¹pili 
do formu³owania oraz interpretacji doktryny Kościo³a w odniesieniu do 
nowej rzeczywistości spo³eczno-politycznej.111  Wyk³ad na temat stosunków 
pomiêdzy Kościo³em a pañstwem, w omawianym okresie czasu, zosta³ opu-
blikowany w nastêpuj¹cych dokumentach: w encyklice Mirari vos Grzegorza 
XVI z 15 sierpnia 1832 r.; w encyklice Quanta cura Piusa IX z 8 grudnia 1864 
r., do której zosta³ do³¹czony Syllabus errorum. Ponadto nale¿y wymieniæ en-
cykliki spo³eczne Leona XIII: Humanum genus z 20 kwietnia1884 r.; Immortale 
Dei z 1 listopada 1885 r.; Libertas z 10 czerwca 1888 r.; Rerum novarum z 15 maja 
1891 r.; Au milieu z 16 lutego 1892 r., Annum ingresi sumus z 19 marca 1902 r.112 

W epoce panuj¹cego liberalizmu papie¿e, odwo³uj¹c siê do źróde³ prawa 
azylu i nietykalności świ¹tyñ chrześcijañskich, które nie by³y uzale¿nione 
od prawa świeckiego, wykluczali mo¿liwośæ ingerowania i ograniczania ich 
przez pañstwo bez zgody Stolicy Apostolskiej. Papie¿ Pius IX og³aszaj¹c 
konstytucjê Apostolicae Sedis, która obejmowa³a wykaz kar kościelnych, w spra-
wach naruszenia azylu podtrzyma³ ekskomunikê latae sententiae, co zosta³o 
później potwierdzone w 1880 r. przez Kongregacjê Świêtego Ofi cjum.113  Azyl 
nie straci³ swego charakteru wyp³ywaj¹cego z poszanowania dla świ¹tyñ 
i stanowi³ ochronê przed naruszeniem ich przez cywilne organy policji 
i s¹downictwa, które nadal okazywa³y szacunek wobec godności miejsc 
poświêconych Bogu.114 

 110  Por. tam¿e, s. 47.
 111  Por. tam¿e, s. 50-51.
 112  Por. J. Krukowski, Kośció³ i pañstwo..., s. 51-54. Zob. K. Grzybowski, B. Sobolewska, Doktryna polityczna 

i spo³eczna papiestwa (1789-1968), Warszawa 1971.
 113  Por. H. Kulbat, dz. cyt., s. 124. 129.
 114  Por. tam¿e, s. 128.
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Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. stwierdzi³ odnośnie prawa azylu, 
¿e „Kośció³ posiada prawo schronienia (ius asyli), na podstawie którego wi-
nowajców, którzy siê do niego schronili, nie wolno wyprowadzaæ si³¹ bez 
pozwolenia ordynariusza lub przynajmniej rz¹dcy kościo³a, chyba ¿e tego 
wymaga koniecznośæ” (kan. 1179). Kanon ten by³ konsekwencj¹ kan. 1160, któ-
ry stwierdza³, ¿e „Miejsca świête s¹ wyjête spod w³adzy świeckiej; Kośció³ wy-
konuje w nich swobodnie swoj¹ jurysdykcjê”. W niniejszym kodeksie zosta³o 
pominiête przeznaczenie azylu jako miejsca, w którym mo¿na by³o szukaæ 
schronienia przed nies³usznymi lub surowymi karami. Określone prawo azylu 
ma na celu ochronê miejsca świêtego, zwi¹zanego z jurysdykcj¹ Kościo³a, 
nie daje jednak prawnych podstaw na udzielanie, w tych¿e miejscach, azylu 
wszystkim tym, którzy szukali w nich ochrony i pomocy.115 

Podsumowuj¹c dzia³alnośæ Kościo³a na rzecz ochrony przestêpców 
i udzielania im azylu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e na przestrzeni wieków prawo 
azylu przesz³o transformacjê z pierwotnej ochrony, jakiej udziela³o osobom 
poszkodowanym i dotkniêtym nieszczêściem do prawa ochrony miejsca 
świêtego. Wszelkie zabiegi Kościo³a o poszanowanie godności i wolności 
ka¿dego cz³owieka i zwi¹zana z tym ochrona dla miejsc świêtych przeobrazi³y 
siê w zabezpieczenie nietykalności miejsca świêtego widz¹c w jego naruszeniu 
pogwa³cenie świêtości Boga. Fakt ten mo¿na wyt³umaczyæ tym, ¿e zosta³ udo-
skonalony system s¹downictwa i wymiar sprawiedliwości cywilnej, jak rów-
nie¿ nast¹pi³a humanizacja ¿ycia ówczesnego świata. Wyra¿a³o siê to w trosce 
o godziwe traktowanie przestêpców oraz zapobieganiu okrucieñstwom wobec 
pokrzywdzonych. Ponadto rozprawy s¹dowe mia³y ju¿ charakter publiczny 
a kary wymierzano na podstawie opracowanych katalogów, które określaj¹c 
przestêpstwo przypisywa³y mu odpowiedni¹ karê. Zaniechano równie¿ pu-
blicznego wykonywania kary śmierci lub ca³kowicie j¹ wycofano z kodek-
sów prawa cywilnego. Dziêki ideom g³osz¹cym godnośæ cz³owieka zaczêto 
zabiegaæ o resocjalizacjê wiêźniów i przestêpców. Zaczê³y równie¿ powstawaæ 
ośrodki poprawcze. S¹ to obiektywne przyczyny, które sprawi³y, ¿e instytucja 
azylu, która sta³a na stra¿y godziwego traktowania przestêpcy i za g³ówny cel 
stawia³a sobie jego ochronê przed kar¹ śmierci i surowymi karami cielesnymi 
przesta³a pe³niæ tak donios³¹ rolê, jak w czasach średniowiecza.

 115  Por. tam¿e, s. 131-136; F. B¹czkiewicz, Prawo kanoniczne. Podrêcznik dla duchowieñstwa, t. 2, Kraków 1933, 
s. 199.
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2. INSTYTUCJA AZYLU NA TLE NAUKI O PRAWACH CZ³OWIEKA

Cz³owiek stoi od pocz¹tku w centrum dzia³alności i nauczania Kościo³a. 
Dlatego Kośció³ zwraca³ szczególn¹ uwagê na cz³owieka podejmuj¹c wie-
le inicjatyw, które mia³y zapewniæ poszanowanie ludzkiej godności 
i wskazywaæ, m.in. przez określenie i ochronê jego praw, na w³aściwe miejsce 
cz³owieka w ca³ościowym rozwoju ludzkości i świata. Szczególna rola w tych 
przedsiêwziêciach Kościo³a przypada³a określaniu i obronie praw cz³owieka.116  

2.1. Kszta³towanie siê chrześcijañskiej koncepcji praw cz³owieka

Chrześcijañska koncepcja praw cz³owieka posiada swoje źród³a w Bi-
blii. W Starym Testamencie mówi siê przede wszystkim o prawie Boga do 
cz³owieka. Wartośæ i godnośæ cz³owieka wynika ze szczególnego wybrañstwa 
i uczynienia cz³owieka przez Boga na swój obraz i podobieñstwo.117  Poprzez 
wyj¹tkowy akt stwórczy i wybrañstwo przez Boga, cz³owiek otrzymuje swoje 
prawa. Fundamentalnym prawem jest prawo Boga do cz³owieka a dopiero 
później wyp³ywaj¹ce z tego faktu prawa cz³owieka a zw³aszcza prawo do ¿ycia.118  
Cz³owiek jako jedyne spośród wszelkich stworzeñ uczestniczy w osobowej 
godności Boga i posiada prawo do ¿ycia, poniewa¿ ¿ycie ka¿dego cz³owieka 
nale¿y do Boga.119  Prawo do wolności, do spo³ecznego ¿ycia, do panowania 
nad światem i do przysz³ości stanowi¹ integraln¹ czêśæ prawa Boga wobec ludzi 
i odnosz¹ siê do godności cz³owieka bêd¹cego w przymierzu z Bogiem.120  „W 
Starym Testamencie znajdujemy nie tylko prawdê o wielkiej godności oso-
by ludzkiej, ale tak¿e elementy samych praw w dzisiejszym rozumieniu.”121  
Swoistym katalogiem praw cz³owieka zawartym w Starym Testamencie jest 
Dekalog.122  Prawdê tê Katechizm Kościo³a Katolickiego wyra¿a w s³owach: 
„Dziesiêæ przykazañ nale¿y do Objawienia Bo¿ego. Pouczaj¹ nas one zarazem 
o prawdziwym cz³owieczeñstwie cz³owieka. Podkreślaj¹ g³ówne obowi¹zki, 
a wiêc pośrednio tak¿e podstawowe prawa, w³aściwe naturze ludzkiej” (KKK 
2070). Nowy Testament jeszcze mocniej wskazuje na prawa ka¿dego cz³owieka 
akcentuj¹c równośæ wszystkich ludzi wobec Boga i poprzez misjê Chrystusa 
wprowadza prawo mi³ości, które jest zarazem prawem wolności. Nakaz mi³ości 
bliźniego obejmuje wszystkich ludzi a nie tylko najbli¿szych i krewnych. 

 116  Por. T. Borutka, Nauczanie spo³eczne w encyklikach od Leona XIII do Jana Paw³a II, Bielsko-Bia³a 1995, s. 94.
 117  Por. F. Mazurek, Godnośæ osoby ludzkiej jako norma, [w;] Spo³eczeñstwo, 5(1995) nr 4, s. 755-756.
 118  Por. S. Grabska, Biblijne podstawy chrześcijañskiej koncepcji praw cz³owieka, [w:] Chrześcijanie wobec praw cz³owieka, 

Pary¿ 1980, s. 119-125.
 119  Por. S. Kowalczyk, Cz³owiek a spo³ecznośæ, Lublin 1996, s. 146.
 120  Por. L. Karczmarek, Teologiczne podstawy praw cz³owieka, [w:] Chrześcijanin w świecie 12(1980) nr 6, s. 8.
 121  F. Mazurek, Katalog praw cz³owieka w dokumentach spo³ecznego nauczania Kościo³a, [w:] Kośció³ i prawo, red. 

J. Krukowski, Lublin 1998, t. 13, s. 81.
 122  Por. tam¿e.



242 STUDIA REDEMPTORYSTOWSKIE

Nadto antropologia Nowego Testamentu ukazuje nowe aspekty godności 
ludzkiej, które wyp³ywaj¹ z prawdy o wcieleniu Chrystusa i Odkupieniu.123  
Prawdy zawarte w Piśmie Św. znalaz³y swe odzwierciedlenie w nauczaniu 
Ojców Kościo³a i pisarzy wczesnochrześcijañskich. Znalaz³o to swoje odbicie 
w akcentowaniu prawa do wolności, do w³asności prywatnej, a nadto prawa 
do ¿ycia oraz prawa do niezbêdnych środków dla jego zachowania.124 

W okresie średniowiecza prawom cz³owieka poświêcono mniej uwagi, 
ale nadal myśl Kościo³a „w sposób pośredni sugerowa³a obecnośæ praw oso-
bowych, spo³ecznych, politycznych i kulturalnych.”125  Szczególnie jest to 
widoczne w rozwoju prawa do ¿ycia i godności osoby ludzkiej. Ówczesne 
prawo kanoniczne w zakresie ochrony godności cz³owieka mia³o charakter 
„jakby prawa miêdzynarodowego”.126  Wyrazem tego by³a ochrona prawa 
do ¿ycia, prawa do ¿ycia w pokoju, do powszechnego u¿ywania dóbr, do 
obiektywnego wymiaru sprawiedliwości, prawo do kultury, prawo do azylu.127  
Przejawem takiej dzia³alności Kościo³a by³a równie¿ dzia³alnośæ charytatywna 
i utrzymanie przywileju azylu w kościo³ach. Ponadto zaczê³y siê pojawiaæ 
cywilne akty prawne bêd¹ce wyrazem prawa do wolności, wynikiem czego 
cz³owiek móg³ byæ pozbawiony wolności jedynie w wyniku legalnego wyroku 
s¹dowego. Trzeba w tym kontekście przyznaæ, ¿e chocia¿ Kośció³ w zasadzie 
dystansowa³ siê od przymusowego nawracania na chrześcijañstwo, to jed-
nak prawo cz³owieka do wolności religii by³o czêsto naruszane przez ludzi 
Kościo³a choæby w ramach inkwizycji. 128 

Pierwsze próby ochrony praw cz³owieka, chocia¿ tylko na zasadzie 
stanowej, zosta³y określone w przywilejach feudalnych przede wszystkim 
w angielskiej Magna Charta Libertatum (1215 r.) oraz w polskich przywilejach 
szlacheckich z pocz¹tku XV w., jak np. Przywilej Krakowski (1433 r.).129  Proble-
matyka praw cz³owieka zosta³a upowszechniona dziêki fi lozofi i Oświecenia, 
która w tym wymiarze posiada³a charakter indywidualistyczno-liberalny, gdy¿ 
przypisywa³a cz³owiekowi absolutn¹ wolnośæ oraz suwerennośæ i uwa¿a³a 
go za jednostkê wyizolowan¹ i aspo³eczn¹. Źród³em formu³owanych praw 
cz³owieka by³a natura ludzka a dok³adniej rozum ludzki. Jako wrodzone 
i nienaruszone prawa cz³owieka uznano prawo do ¿ycia, prawo do wolności, 

 123  Por. S. Kowalczyk, Cz³owiek a spo³ecznośæ..., s. 146; F. Mazurek, Godnośæ cz³owieka a prawa cz³owieka, [w:] 
Roczniki Nauk Spo³ecznych KUL, 8(1980), s. 31-33; J. Mazur, Katolicka nauka spo³eczna, Kraków 1992, s. 46-50.

 124  Por. S. Kowalczyk, Cz³owiek a spo³ecznośæ..., s. 147.
 125  Por. tam¿e.
 126  F. Mazurek, Katalog praw cz³owieka..., s. 81.
 127  Por. tam¿e, s. 81-82.
 128  Por. S. Kowalczyk, Cz³owiek a spo³ecznośæ..., s. 148.
 129  Por. H. Waśkiewicz, Prawa cz³owieka. Pojêcie, historia. [w:] Chrześcijanin w świecie 10(1978) nr 3-4, s. 27.
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prawo do równości i w³asności.130  W duchu tej fi lozofi i zosta³a te¿ og³oszona 
amerykañska Deklaracja Niepodleg³ości w dniu 4 lipca 1776 r., która przyznawa³a 
ka¿demu cz³owiekowi wolnośæ sumienia i religii oraz uznawa³a podstawowe 
prawa do ¿ycia, wolności i szczêścia. Deklaracja ta spotka³a siê z uznaniem 
i ¿yczliwości¹ ze strony Kościo³a katolickiego, poniewa¿ jej idee by³y bliskie 
myśli chrześcijañskiej i odwo³ywa³y siê do Boga jako dawcy praw cz³owieka.131  
Kolejnym krokiem na drodze tworzenia zbiorów praw cz³owieka by³o 
og³oszenie we Francji Deklaracji Praw Cz³owieka i Obywatela w dniu 26 sierpnia 
1789 r. Panuj¹ca wówczas Wielka Rewolucja Francuska odwo³ywa³a siê w uza-
sadnieniu istnienia praw cz³owieka tylko do praw naturalnych, odrzucaj¹c 
jakiekolwiek zwi¹zki z ide¹ chrześcijañsk¹.132 

Papieska Komisja Justitia et Pax w dokumencie Kośció³ i Prawa cz³owieka 
opublikowanym w 1974 r. podda³a analizie postawê Kościo³a wobec praw 
cz³owieka, które by³y rozpowszechniane i propagowane przez idee Oświecenia. 
Poda³a te¿ nastêpuj¹ce wyjaśnienie krytycznego stanowiska Kościo³a wobec 
tych idei: „Wielkie przemiany spowodowane przez nowe idea³y wolności, 
postêpu i ochrony praw cz³owieka i obywatela, g³oszone przez Oświecenie 
i Rewolucjê Francusk¹ (wiek Oświecenia), laicyzacja spo³eczeñstwa, która 
zeñ wynik³a jako reakcja na klerykalizm, pal¹ca potrzeba stawiania oporu 
obojêtności, naturalizmowi, a przede wszystkim totalitaryzmowi i antykle-
rykalnemu laicyzmowi (liberalnemu w swych koncepcjach, lecz agresywnemu 
wobec Kościo³a i wszelkich form religii), sk³ania³a czêsto papie¿y do zajmo-
wania postawy ostro¿nej, negatywnej a czasem wrêcz wrogiej i potêpiaj¹cej.”133  
W swoich wypowiedziach nie kwestionowali oni praw cz³owieka do wolności 
i równości, ale odrzucali fa³szywe i jednostronne interpretacje tych wartości. 
Dlatego S. Kowalczyk pisze o tamtym czasie, ¿e: „Kośció³ nie móg³ przyj¹æ 
tych teorii liberalizmu, które oddziela³y wolnośæ od moralnych zobowi¹zañ 
cz³owieka jako odpowiedzialnej osoby.”134 

Akcentowana i g³oszona powszechna równośæ i wolnośæ prawna obywateli 
nie rozwi¹za³a problemu nierówności spo³ecznej i gospodarczej oraz nie 
gwarantowa³a wszystkim wolności. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy „by³o czy-

 130  Por. F. Mazurek, Prawa cz³owieka w nauczaniu spo³ecznym Kościo³a, Lublin 1991, s. 15 
 131  Por. S. Kowalczyk, Cz³owiek a spo³ecznośæ..., s. 149; F. Mazurek, Katalog praw cz³owieka..., s. 80.
 132  Por. W. Skrzydlewski, Prawa cz³owieka w myśli Kościo³a XIX i XX wieku, [w:] Chrześcijanie wobec praw 

cz³owieka..., s. 103-115. O g³ównej przyczynie zainteresowania siê prawami cz³owieka autor pisze w sposób 
nastêpuj¹cy: „O prawach cz³owieka nie mówi siê wtedy, kiedy jest dobrze, ale wówczas, kiedy jest bardzo 
źle. By³o bardzo źle przed Rewolucj¹ Francusk¹, by³o nie do wytrzymania w czasie ostatniej wojny. 
(...) Dlatego Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka, uchwalona przez ONZ w 1948 r., by³a drug¹ 
dopiero deklaracj¹ na temat praw cz³owieka, po Deklaracji Praw Cz³owieka i Obywatela z Rewolucji 
Francuskiej.” (tam¿e, s. 115).

 133  Papieska Komisja Iustitia et Pax, Kośció³ i prawa cz³owieka 18, [w:] Chrześcijanin w świecie, 9(1977) nr 2, 
s. 5 – 55. Dokument ten zosta³ opublikowany na zlecenie Paw³a VI. Zawiera rys historyczny i doktry-
nalny problematyki praw cz³owieka, klasyfi kacjê i analizê tych¿e praw, jak równie¿ podaje wskazania 
pastoralne w dziedzinie obrony praw cz³owieka i ludów oraz wychowania ku ich przestrzeganiu.

 134  S. Kowalczyk, Cz³owiek a spo³ecznośæ..., s. 150. Por. F. Mazurek, Katalog praw cz³owieka..., s. 77-80; J. Majka, 
Katolicka Nauka Spo³eczna, Warszawa 1988, s. 207-215.
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sto formalne pojmowanie wolności i równości, co spotka³o siê z ostr¹ krytyk¹ 
ze strony myśli socjalistycznej, marksistowskiej i katolicyzmu spo³ecznego.”135  
Krytyczna postawa wobec liberalnej koncepcji praw cz³owieka przyczyni³a siê 
do akcentowania spo³ecznego wymiaru tych praw i podkreślenia roli pañstwa 
i spo³eczeñstwa w ich kszta³towaniu oraz ochronie.

Kośció³ nie akceptuj¹c koncepcji liberalnej rozwin¹³ w³asn¹ koncepcjê praw 
cz³owieka opart¹ na chrześcijañskiej antropologii. System ten zmierza³ do zin-
tegrowania praw wolnościowych i spo³ecznych, gdy¿ „prawa te koreluj¹ ze sob¹ 
pozytywnie.”136  Ochrona tych praw prowadzi do poszanowanie cz³owieka, 
jego godności oraz przyczynia siê do rozwoju spo³ecznego. Decyduj¹cym 
zwrotem w kierunku afi rmacji praw cz³owieka w nauczaniu Kościo³a by³ 
pontyfi kat Leona XIII. Problematykê praw osoby ludzkiej, zw³aszcza praw 
wolnościowych, papie¿ ten zainicjowa³ w encyklikach Immortale Dei z 1 li-
stopada 1885 r. oraz Libertas z 20 czerwca 1888 r. Leon XIII akcentowa³ tam 
podstawowe prawa cz³owieka a zw³aszcza prawa obywateli do udzia³u w ¿yciu 
politycznym i wykazywa³, ¿e Kośció³ zawsze broni³ wolności obywatelskiej 
i politycznej narodów i g³osi³ prawdê o wolności cz³owieka.137  Leon XIII 
spo³ecznymi prawami cz³owieka zaj¹³ siê w encyklice Rerum novarum z 15 maja 
1891 r., w której „nie zawaha³ siê sformu³owaæ jasno świêtych praw robotni-
ków i wzi¹æ ich w obronê” (MM, 16).138  Papie¿ broni³ prawa do posiadania 
w³asności prywatnej (RN, 4 – 8), prawa robotników do pracy i s³usznej p³acy 
(RN, 16 – 17), a tak¿e prawa do organizowania siê robotników w zwi¹zki za-
wodowe (RN, 36 – 43). We wszystkich tych przypadkach papie¿owi zale¿a³o 
na obronie godności cz³owieka pracuj¹cego oraz na zabezpieczeniu huma-
nistycznego charakteru spo³eczności. W tym celu ukazywa³ donios³¹ rolê 
pañstwa w trosce o dobro wspólne i ochronê praw cz³owieka uwa¿aj¹c, ¿e 
źród³a i podstawy istnienia pañstwa wyp³ywaj¹ ze spo³ecznej natury cz³owieka 
(RN, 25 – 35. 38). Za podstawê porz¹dku spo³eczno-gospodarczego Leon XIII 
uzna³ godnośæ osoby ludzkiej oraz prawa cz³owieka. Do treści encykliki Rerum 
novarum odwo³uj¹ siê wszystkie nastêpne spo³eczne dokumenty papie¿y oraz 
postanowienia Soboru Watykañskiego II.

Syntezê nauki Kościo³a o prawach cz³owieka zawiera dokument Kośció³ 
i prawa cz³owieka, który zosta³ opublikowany na polecenie Paw³a VI w 1974 
r. Jako uzasadnienie nienaruszalnych, niezbywalnych i powszechnych praw 
cz³owieka dokument przytacza racje fi lozofi czne i teologiczne. K³adzie on 
szczególny akcent na korelacjê, jaka zachodzi pomiêdzy prawami cz³owieka 

 135  F. Mazurek, Prawa cz³owieka..., s. 19.
 136  Tam¿e, s. 32. Por. J. Kondziela, Chrześcijañskie ujêcie praw cz³owieka na tle dyskusji miêdzynarodowej, [w:] 

Chrześcijanin w świecie, 10(1978) nr 3-4, s. 54-56.
 137  Por. F. Mazurek, Prawa cz³owieka..., s. 33 – 34; F. Mazurek, Prawa cz³owieka w encyklikach papie¿a Leona 

XIII, [w:] Roczniki Nauk Spo³ecznych KUL, 15(1987) z. 1, s. 33-41.
 138  Por. F. Mazurek, Katalog praw cz³owieka..., s. 82.
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i jego obowi¹zkami. Podaje równie¿ wskazania duszpasterskie dotycz¹ce 
g³oszenia i ochrony praw cz³owieka, co Kośció³ mo¿e wype³niæ poprzez 
nauczanie, nieustaj¹ce i praktyczne wychowanie do poszanowania drugie-
go cz³owieka i budowanie świadomości o jednakowej godności ka¿dego 
cz³owieka. Komisja wskaza³a na wa¿ny element w oddzia³ywaniu chrześcijan 
na poszanowanie praw cz³owieka w polityce.139  Komisja podaje, ¿e „Doktry-
na Urzêdu Nauczycielskiego na temat praw cz³owieka wywodzi siê przede 
wszystkim z wymogów nierozerwalnie zwi¹zanych z sam¹ natur¹ cz³owieka 
z punktu widzenia rozumu lub jest sugerowana przez te wymogi w dziedzinie 
prawa naturalnego”.140  Na tej podstawie podaje charakterystyczny podzia³ 
praw cz³owieka na dwie grupy: prawa wolności i prawa podstawowe; oraz 
prawa obywatelskie, polityczne, ekonomiczne, spo³eczne i kulturalne.141 

2.2. Azyl w świetle spo³ecznej doktryny Kościo³a

Na tle nauki spo³ecznej Kościo³a dotycz¹cej praw cz³owieka mo¿na 
zauwa¿yæ, ¿e wystêpuj¹ w niej elementy sta³e, chocia¿ prawa te posiadaj¹ 
charakter dynamiczny, który jest zwi¹zany z pog³êbianiem siê świadomości 
moralnej ludzkości i ze zmienności¹ sytuacji egzystencjalnej cz³owieka. Dyna-
mizm praw cz³owieka wyra¿a siê równie¿ w tym, ¿e uprawniaj¹ jednostki do 
dzia³añ w ró¿nych dziedzinach ¿ycia a ich treśæ wci¹¿ siê rozwija i to zarówno 
pod wp³ywem czynników pozytywnych, jak i negatywnych.142  Elementem 
sta³ym jest przyznanie ludzkiej godności fundamentu i podstawowego źród³a, 
z którego wyp³ywaj¹ prawa cz³owieka. Kolejnym sta³ym elementem jest uzna-
nie praw cz³owieka jako wynikaj¹cych z prawa naturalnego. Godnośæ osoby 
ludzkiej oraz prawo naturalne, z których wyprowadza siê prawa cz³owieka 
s¹ organicznie zwi¹zane z ludzk¹ natur¹, która jest trwa³ym i wspólnym do-
brem wszystkich ludzi.143  Za S. Kowalczykiem mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e 
„prawa cz³owieka to podmiotowe uprawnienia, uniwersalne i niezbywalne, 
wynikaj¹ce z prawa naturalnego i oparte na osobowej godności cz³owieka, 
bêd¹cego rozumn¹, woln¹ osob¹. Prawa takie s¹ uniwersalne, przynale¿¹ 
bowiem cz³owiekowi ze wzglêdu na jego godnośæ: naturaln¹ i nadprzyro-
dzon¹.”144  Ponadto posiadaj¹ te same przymioty, co godnośæ osoby ludzkiej 
i nie s¹ zwi¹zane z ras¹, kolorem skóry, wyznaniem religijnym, pochodzeniem 
spo³ecznym i nie zale¿¹ od nadania lub uznania ich przez spo³ecznośæ. Nie 
mo¿na ich odebraæ, gdy¿ przys³uguj¹ ka¿demu cz³owiekowi z samego faktu 

 139  Por. Kośció³ i prawa cz³owieka, 65; A. Zwoliñski, Katolik i polityka, Kraków 1995, s. 40-50.
 140  Kośció³ i prawa cz³owieka, 36.
 141  Por. tam¿e, 37-38.
 142  Por. A. Zwoliñski, Katolicka nauka spo³eczna, Kraków 1992, s. 17-18.
 143  Por. F. Mazurek, Prawa cz³owieka..., s. 90. Zob. te¿: S. Kowalczyk, Cz³owiek a spo³ecznośæ..., s. 157; 

F. Mazurek, Godnośæ cz³owieka a prawa cz³owieka..., s. 19-47; H. Waśkiewicz, dz. cyt., s. 13-34; 
 144  S. Kowalczyk, Cz³owiek a spo³ecznośæ..., s. 157. Por. F. Mazurek, Godnośæ osoby ludzkiej..., s. 770.
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bycia osob¹. Prawa cz³owieka s¹ nieroz³¹cznie zwi¹zane z obowi¹zkami. Prawa 
jednych ludzi s¹ obowi¹zkami dla innych, chocia¿ „fundamentalne prawa s¹ 
przynale¿ne nawet temu cz³owiekowi, który nie spe³nia swych obowi¹zków.”145 

Koncepcja praw cz³owieka wypracowana przez środowiska katolickie 
i prezentowana w nauczaniu Kościo³a nazywana jest koncepcj¹ integralnych 
praw cz³owieka.146  Integralnośæ praw musi byæ zachowana wewn¹trz praw 
wolnościowych oraz wewn¹trz praw spo³ecznych, jak równie¿ pomiêdzy 
tymi dwoma grupami praw nawzajem. Jednostronne ujmowanie praw 
cz³owieka prowadzi do naruszenia równowagi pomiêdzy nimi, poniewa¿ 
jednośæ tych praw wynika z ludzkiej godności, która jest niepodzielna. 
Zbytnie po³o¿enie akcentu na realizacjê praw wolnościowych ogranicza 
realizacjê praw spo³ecznych i odwrotnie. Natomiast naruszenie praw zarów-
no wolnościowych, jak i spo³ecznych godzi w cz³owieka i w jego integraln¹ 
ca³ośæ. Dlatego osoba ludzka musi byæ objêta w swej ca³ości ochron¹ prawn¹ 
i pozaprawn¹.147  Ponadto prawa cz³owieka posiadaj¹ wymiar wspólnotowy, 
poniewa¿ cz³owiek mo¿e siê w pe³ni rozwijaæ tylko we wspólnocie z innymi 
ludźmi, dlatego te¿ integralnośæ praw cz³owieka s³u¿y ca³ościowemu rozwojo-
wi jednostki oraz rozwojowi wszystkich ludzi.148  A zatem integralna koncepcja 
praw cz³owieka wi¹¿e siê z integraln¹ koncepcj¹ samego cz³owieka i prowadzi 
do integralnej koncepcji pañstwa oraz spo³eczeñstwa miêdzynarodowego. 
Realizacja indywidualnych praw cz³owieka po³¹czonych ściśle z prawami 
spo³eczności mo¿e siê dokonaæ jedynie w spo³eczeñstwie opartym na zasadach 
wolności, równości i sprawiedliwości, w którym w³adza pañstwowa kieruje 
siê szacunkiem wzglêdem godności ka¿dego cz³owieka i przys³uguj¹cych mu 
praw zarówno w ich proklamowaniu, jak równie¿ w określaniu obowi¹zków 
wzglêdem swoich obywateli. Jest zatem rzecz¹ wa¿n¹ podkreślaæ godnośæ 
cz³owieka i jego prawa w stosunku do w³adzy pañstwowej w celu ograniczenia 
jej samowoli.149 

Koncepcja integralnych praw cz³owieka podkreśla nie tylko ich uniwersalny 
i wspólnotowy charakter, ale równie¿ wskazuje na koniecznośæ ich zabezpie-
czenia poprzez solidarn¹ wspó³pracê wszystkich narodów. „Miêdzynarodowa 
wspó³praca oparta na zasadzie równej suwerenności pañstwowej i partnerstwa 

 145  S. Kowalczyk, Cz³owiek a spo³ecznośæ..., s. 157. Por. F. Mazurek, Godnośæ cz³owieka a prawa cz³owieka..., 
s. 40-47; A. Zwoliñski, Katolicka nauka spo³eczna..., s. 17.

 146  Por. Kośció³ i prawa cz³owieka, 34; F. Mazurek, Prawa cz³owieka..., s. 224-230; K. £oziñski, Prawa 
cz³owieka a pokój w nauczaniu spo³ecznym Kościo³a, [w:] Chrześcijanin w świecie 15(1983) nr 4, s. 5.

 147  Jan Pawe³ II, Orêdzie do Organizacji Narodów Zjednoczonych..., 14.
 148  Por. K. £oziñski, Prawa cz³owieka a pokój..., s. 6; J. Kondziela, Osoba we wspólnocie, Katowice 1987, 

s. 41-43; R. J. Dupuy, Stolica Apostolska a prawa cz³owieka, [w:] Chrześcijanin w świecie, 6(1974) nr 
4, 102-104.

 149  Por. F. Mazurek, Godnośæ osoby ludzkiej..., s. 763-766; J. Mazur, Katolicka nauka spo³eczna..., s. 247-
250.

 150  F. Mazurek, Prawa cz³owieka..., s. 230. 
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jest najlepszym sposobem urzeczywistniania praw cz³owieka w skali glo-
balnej.”150  Ochrona praw cz³owieka obok aspektu geografi czno-personalno 
zawiera aspekt czasowo-personalny, tzn. ma na celu zapewnienie mo¿liwości 
z ich korzystania przysz³ym pokoleniom.151 

Prowadzi nas to do wniosku, ¿e przys³uguj¹ce ka¿demu cz³owiekowi prawo 
ubiegania siê o azyl, które zosta³o zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw 
Cz³owieka, równie¿ wyp³ywa z prawa naturalnego i oparte jest na osobo-
wej godności cz³owieka. Prawo azylu jest prawem osobowym ubiegaj¹cego 
siê o azyl ze wzglêdu na jego osobist¹ godnośæ a nie ze wzglêdu na jego 
przynale¿nośæ do określonego narodu czy pañstwa, dlatego musi byæ opar-
te na fundamencie ludzkiej godności i udzielane cz³owiekowi ze wzglêdu 
na to, ¿e jest osob¹ a nie, ¿e jest emigrantem lub uchodźc¹. Azylu udzie-
la siê cz³owiekowi prześladowanemu ze wzglêdów politycznych lub temu, 
który opuszcza granice swojego kraju ze wzglêdu na warunki spo³eczno-
gospodarcze, które uw³aczaj¹ jego ludzkiej godności. W takim rozumieniu 
prawo azylu jest prawem cz³owieka, który zosta³ pozbawiony innych praw, 
a przede wszystkim praw wolnościowych, praw do warunków godnych ¿ycia 
cz³owieka, prawa do rozwoju. Ponadto wyp³ywa z obowi¹zku wspó³pracy, jaki 
spoczywa na ka¿dym cz³owieku, narodzie i pañstwie wzglêdem cz³owieka, 
który zosta³ pozbawiony swoich praw, który ¿yje w warunkach utrudniaj¹cych 
lub uniemo¿liwiaj¹cych jego integralny rozwój.

G³oszona przez Kośció³ koncepcja integralnych praw cz³owieka zmierza 
do ca³ościowego rozwoju cz³owieka i wskazuje na ścis³y zwi¹zek zachodz¹cy 
pomiêdzy uprawnieniami i obowi¹zkami; określa siê to mianem korelacji 
praw i obowi¹zków. Podobnie jak prawa cz³owieka s¹ wrodzone i niezbywal-
ne, równie¿ obowi¹zki posiadaj¹ charakter wrodzony i niezbywalny, dlatego 
z prawami cz³owieka jako jednostki ściśle ³¹cz¹ siê jego obowi¹zki wzglêdem 
innych jednostek, wzglêdem spo³eczności pañstwowej i miêdzynarodowej. 
Ka¿dy cz³owiek ma obowi¹zek i prawo przyczyniaæ siê do dobra wspól-
nego i rozwoju oraz do budowania pokoju i sprawiedliwości w wymiarze 
w³asnego pañstwa, jak równie¿ w wymiarze ogólnoludzkim.152  Z obowi¹zków 
cz³owieka wobec innych ludzi wynika obowi¹zek i prawo do przeciwsta-
wiania siê tyranii i nieludzkim systemom na rzecz praw i godności drugie-
go cz³owieka oraz obowi¹zek obrony uciśnionych i ¿yj¹cych w warunkach 
uw³aczaj¹cych cz³owiekowi. Ponadto ka¿de spo³eczeñstwo i ka¿de pañstwo 
powinno poczuwaæ siê do obowi¹zków wobec ca³ej ludzkości i do obowi¹zku 
ochrony praw cz³owieka.153  Jest to obowi¹zek, który opiera siê na godności 
osoby ludzkiej i wynika z prawa naturalnego, a zatem przys³uguje ka¿demu 

 151  Por. tam¿e.
 152  Por. tam¿e, s. 231 – 238; T. Borutka, Nauczanie spo³eczne w encyklikach..., s. 278 – 287; K. £oziñski, 

Prawa cz³owieka a pokój..., s. 9 – 15; J. Krucina, Dobro wspólne..., s. 145 – 152.
 153  Por. L. Kaczmarek, dz. cyt., s. 10.
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cz³owiekowi niezale¿nie od jego uwarunkowañ spo³ecznych, gospodarczych, 
kulturalnych i religijnych. Przez ochronê praw cz³owieka rozumie siê wszystkie 
środki, jakie istniej¹ w systemie spo³ecznym, które umo¿liwiaj¹ realizacjê 
praw cz³owieka. Dotyczy to środków prawnych i quasi-prawnych, jak równie¿ 
warunków spo³eczno-gospodarczych, kulturalnych i politycznych. Pañstwu 
przypisuje siê najskuteczniejsz¹ rolê w ochronie praw cz³owieka, poniewa¿ jego 
podstawowym celem jest troska o dobro wspólne. Winno zatem zabiegaæ ono 
o poszanowanie praw i obowi¹zków osoby ludzkiej, które stanowi¹ podstawê 
dla autentycznego rozwoju.154  Wewn¹trzpañstwowa ochrona praw cz³owieka 
spoczywa na w³adzy ustawodawczej wykonawczej i s¹downiczej. Du¿y wp³yw 
na godziwe korzystanie z praw cz³owieka wewn¹trz danego pañstwa posiada 
ustrój pañstwa, system prawny, rozwój spo³eczno-gospodarczy i kulturalny, 
a tak¿e poziom moralności sprawuj¹cych w³adzê i obywateli. Nauka spo³eczna 
Kościo³a zajmuje stanowisko neutralne wobec ustroju pañstwa, ale aby sku-
tecznie chroniæ prawa cz³owieka sugeruje integralny model demokracji. Mo-
del ten jest konsekwencj¹ integralnej koncepcji praw cz³owieka i zaleca, aby 
procesem demokracji zosta³y objête, obok dziedziny politycznej, równie¿ 
spo³eczna, gospodarcza i kulturalna.155 

Prawo azylu jako prawo indywidualne powi¹zane jest z osob¹ uciekinie-
ra i odnosi siê do cz³owieka prześladowanego, gdy¿ tylko taki cz³owiek ma 
prawo do korzystania z tego prawa. Istnieje jednak trudnośæ obiektywnego 
zweryfi kowania stopnia prześladowania, w jakim znajduje siê uciekinier oraz 
autentyczności naruszenia lub ograniczenia jego praw. Obiektywna ocena 
sytuacji uciekiniera ma du¿e znaczenie z punktu sensowności przyznawa-
nia prawa azylu przez dane pañstwo, poniewa¿ prawo to posiada prawdziw¹ 
wartośæ wówczas, gdy rzeczywiście zosta³y naruszone inne prawa cz³owieka. 
Ponadto godnośæ uciekiniera jako osoby posiada znaczenie bezwarunkowe 
i nie podlega ¿adnym ograniczeniom i to w taki sposób, w jaki przys³uguje 
obywatelom pañstwa, w którym szuka on schronienia. Pañstwo, które przyj-
muje uciekinierów nie mo¿e zaniedbaæ troski o w³asnych obywateli oraz musi 
wzi¹æ pod uwagê ca³ośæ w³asnej sytuacji politycznej, gospodarczej i socjalnej. 
Dlatego do kompetencji odpowiednich w³adz pañstwowych, nale¿y określenie 
sytuacji, w jakiej znajduje siê cz³owiek ubiegaj¹cy siê o azyl oraz decyzja o jego 
przyznaniu lub odmowie. Dlatego prawo przyznawania azylu jest prawem 
pañstwa i nale¿y do czêści sk³adowych jego prawodawstwa. Pañstwo stosuj¹c 
prawo azylu staje przed konieczności¹ zapewnienia uciekinierowi wszelkich 
środków, które nale¿¹ mu siê jako cz³owiekowi, zgodnie z jego natur¹ i s¹ 

 154  Por. A. Zwoliñski, Katolicka nauka spo³eczna..., s. 54-57; J. Krucina, Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie. 
Wroc³aw 1972, s. 295-303.

 155  Por. F. Mazurek, Prawa cz³owieka..., s. 183-188. Zob. F. Mazurek, Problem sprawiedliwości miêdzynarodowej, 
[w:] Roczniki Nauk Spo³ecznych KUL, 4(1976), s. 30-38; K. £oziñski, Prawa cz³owieka a pokój..., s. 13-15; J. 
Kondziela, Osoba we wspólnocie..., s. 47-52; A. Zwoliñski, Katolik i polityka..., s. 51-58.
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identyczne z tym, co nale¿y mu siê jako osobie. Pañstwo, aby móc spe³niæ te 
warunki winno podj¹æ troskê o poszanowanie godności uciekinierów i wów-
czas, gdy przyjmuje na swoje terytorium uchodźców i emigrantów zapewniæ 
im godziwe warunki ¿ycia i mo¿liwośæ integralnego rozwoju.

Prawo azylu jest jedn¹ z form ochrony praw cz³owieka, gdy znalaz³ siê 
w sytuacji naruszaj¹cej jego prawa. Cz³owiek prześladowany mo¿e skorzystaæ 
z ochrony prawa azylu, gdy znajduje siê w sytuacji, która zostanie uznana za 
odpowiedni¹ i wystarczaj¹c¹ do jego udzielenia. Tym samym prawo azylu 
posiada charakter ograniczony i jest uzale¿nione od w³adz danego pañstwa. 
Ponadto poprzez swoje dzia³anie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy w sytuacji 
cz³owieka zaistnia³y konkretne skutki pogwa³cenia jego praw, natomiast jako 
prawo ochrony nie wp³ywa na ich przyczyny.

Do szczególnego rodzaju ochrony praw cz³owieka nale¿y miêdzynarodowe 
prawo rozwoju.156  Celem tego prawa jest formowanie nowego porz¹dku go-
spodarki światowej, przedmiotem zaś jest globalny rozwój gospodarczy. Po-
siada charakter prawa ochrony, poniewa¿ chce chroniæ przed zale¿ności¹ 
i dominacj¹, zmniejszaæ dysproporcje pomiêdzy pañstwami wysoko 
rozwiniêtymi a pañstwami o niskim poziomie rozwoju oraz zagwarantowaæ 
sta³y proces rozwoju. Zmierza równie¿ do uniwersalizacji praw cz³owieka. 
Miêdzynarodowe prawo rozwoju rozumiane jest równie¿ jako instrument 
ochrony praw cz³owieka, a szczególnie praw spo³ecznych, gospodarczych 
i kulturalnych.157  Aby prawo rozwoju mog³o spe³niaæ swoje funkcje musi 
opieraæ siê na zasadzie praw cz³owieka, która jednocześnie stanowi podstawê 
do sta³ej rewizji wszelkich programów, systemów i ustrojów, a w tym tak¿e 
zmian struktur gospodarki światowej. Rewizji nale¿y dokonywaæ pod k¹tem 
dobra cz³owieka oraz jego obiektywnych i nienaruszalnych praw. W przeciw-
nym razie ¿ycie ludzkie skazane jest na wielorakie niedole, a w parze z nimi 
rozwijaj¹ siê ró¿ne formy przemocy, totalitaryzmu, neokolonializmu, impe-
rializmu, zagra¿aj¹ce ¿yciu narodów (RH, 17).158  Ponadto miêdzynarodowe 
prawo rozwoju, jako instrument wprowadzaj¹cy nowy ³ad gospodarczy po-
winno opieraæ siê na zasadzie powszechnego przeznaczenia dóbr, zasadzie 
solidarności i sprawiedliwości spo³ecznej.159 

Jednak na podstawie doświadczenia mo¿na zauwa¿yæ, ¿e „same środki 
prawne nie mog¹ wystarczyæ dla ochrony praw cz³owieka. Niepowodzenia po-
niesione w tej dziedzinie czyni¹ nas jeszcze bardziej tego świadomymi. Trzeba 

 156  Por. F. Mazurek.: Prawa cz³owieka..., s. 196. Autor uzasadnia ró¿nicê pomiêdzy prawem do rozwoju 
a prawem rozwoju w nastêpuj¹cy sposób: „Prawo do rozwoju jest prawem jednostek, pañstw, narodów 
i ca³ej rodziny ludzkiej, zaś prawo rozwoju jest ścis³ym instrumentem, umo¿liwiaj¹cym jego realizacjê.” 
Tam¿e.

 157  Por. F. Mazurek, Prawa cz³owieka..., s. 201. Zob. P. Kowalski, dz. cyt., s. 159-185.
 158  Por. F. Mazurek, Prawa cz³owieka..., s. 205.
 159  Por. tam¿e, s. 205-208; S. Kowalczyk, Idea sprawiedliwości spo³ecznej..., s. 192-198; J. Mazur, Katolicka nauka 

spo³eczna..., s. 254-261.



250 STUDIA REDEMPTORYSTOWSKIE

jednak d¹¿yæ do stworzenia nowego porz¹dku spo³ecznego i politycznego, 
narodowego i miêdzynarodowego, który stworzy³by struktury zdolne do przy-
wrócenia sprawiedliwości miêdzy ludami, zbiorowościami i jednostkami.”160  
Miêdzynarodowa kwestia spo³eczna sprowadza siê w zasadzie do prawa do roz-
woju, poniewa¿ najwa¿niejszym problemem naszych czasów jest pog³êbiaj¹ca 
siê dysproporcja pomiêdzy krajami rozwiniêtymi a rozwijaj¹cymi siê, która 
jest najbardziej widoczna na p³aszczyźnie posiadania i korzystania z dóbr 
materialnych i spo³ecznych.161  Obfi tości dóbr i dostêpnych us³ug w niektó-
rych czêściach świata odpowiada niedopuszczalne zacofanie w innych strefach 
geopolitycznych, gdzie ¿yje wiêksza czêśæ ludności świata. Nale¿y równie¿ 
do³¹czyæ ró¿nice pod wzglêdem kulturowym i systemów wartości (SRS, 14). 
Przyczyny niedorozwoju wyp³ywaj¹ z ucisku w dziedzinie ekonomicznej, 
spo³ecznej, politycznej, kulturalnej, a tak¿e religijnej. Tym samym osoba 
ludzka zostaje pozbawiona swoich praw lub korzysta z nich w ograniczonym 
zakresie. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wśród wielu praw cz³owieka ograniczane jest 
prawo do inicjatywy gospodarczej, które jest wa¿ne dla jednostki oraz dla 
dobra wspólnego. Ograniczenie tego prawa, w imiê „równości” wszystkich 
w spo³eczeñstwie, faktycznie niweluje i wrêcz niszczy przedsiêbiorczośæ, czyli 
twórcz¹ podmiotowośæ obywatela. W takiej sytuacji zamiast twórczej inicja-
tywy rodzi siê biernośæ, zale¿nośæ i podporz¹dkowanie wobec rz¹dz¹cych, 
frustracja, brak zaanga¿owania w ¿ycie narodowe, sk³onnośæ do emigracji. 
Taka rzeczywistośæ ma równie¿ swoje odniesienie na p³aszczyźnie narodów, 
poniewa¿ czêsto zdarza siê, ¿e naród zostaje równie¿ pozbawiony swojej 
podmiotowości w znaczeniu ekonomicznym, polityczno-spo³ecznym, 
a tak¿e kulturalnym (SRS, 15). Do negatywnych czynników rozwoju, które 
s¹ wspólne wszystkim narodom, nale¿y jeszcze dodaæ zjawisko bezrobocia 
lub niepe³nego zatrudnienia, zad³u¿enie miêdzynarodowe, rozbie¿nośæ sys-
temów politycznych i ideologicznych. Ponadto fa³szywe i niew³aściwe próby 
osi¹gniêcia bezpieczeñstwa i niezale¿ności na drodze wojny, wyścigu zbrojeñ 
a przede wszystkim przez gromadzenie nieokreślonych ilości broni atomowej 
oraz handel broni¹ (SRS, 14-25). „Skutki takiego stanu rzeczy przejawiaj¹ 
siê w zaostrzeniu typowej plagi ujawniaj¹cej brak równowagi i konfl ikty we 
wspó³czesnym świecie: miliony uchodźców, których wojny, klêski naturalne, 
prześladowania i wszelkiego rodzaju dyskryminacje pozbawi³y domu, pracy, 
rodziny i ojczyzny.” (SRS, 24)

Aby rozwój by³ autentyczny powinien posiadaæ charakter integralny, 
to znaczy popieraæ ca³ego cz³owieka i wszystkich ludzi oraz prowadziæ do 
wszechstronnego rozwoju cz³owieka we wszystkich jego wymiarach. Wy-
maga zaspokojenia jego potrzeb, zarówno materialnych jak i duchowych. 

 160  Kośció³ i prawa cz³owieka, 122.
 161  Por. F. Mazurek, Prawa cz³owieka..., s. 208-209.
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Integralny rozwój cz³owieka winien siê ³¹czyæ z osi¹ganym przez wzajemn¹ 
wspó³pracê rozwojem ca³ej ludzkości (SRS, 30). Wspó³praca nad rozwojem 
ca³ego cz³owieka i ka¿dego cz³owieka jest obowi¹zkiem wszystkich, i po-
winna zarazem byæ powszechna w ca³ym świecie (SRS, 31). Jest to rozwój 
solidarny, wymagaj¹cy solidarnej wspó³pracy wszystkich jednostek, grup 
spo³ecznych w obrêbie pañstwa i narodów. Nauka spo³eczna Kościo³a uj-
muje rozwój w kategoriach humanistycznych, jako rozwój osobowy i rozwój 
praw cz³owieka, partycypacji wszystkich cz³onków spo³eczeñstwa w dobrach 
materialnych i kulturalnych oraz ich udzia³u w tworzeniu tych dóbr.162  
A zatem z prawa cz³owieka do rozwoju wyp³ywa obowi¹zek wspó³pracy na 
rzecz integralnego rozwoju ka¿dego cz³owieka, wszystkich pañstw i naro-
dów. Potrzeba i obowi¹zek pomocy wobec spo³eczności mniej rozwiniêtych 
wyp³ywa równie¿ z zasady powszechnego przeznaczenia dóbr. „Jeśli dobra 
zosta³y przeznaczone dla wszystkich, to wszyscy – ka¿dy cz³owiek – maj¹ 
prawo ich u¿ywania. Prawo to ma charakter uniwersalny. (...) Korelacj¹ po-
wszechnego prawa do u¿ywania dóbr ziemskich jest obowi¹zek udzielania 
pomocy potrzebuj¹cym, spoczywaj¹cy na tych, którzy te dobra posiadaj¹.”163  
Świadomośæ wzajemnej odpowiedzialności za rozwój ka¿dego cz³owieka 
i wszystkich narodów winna przekszta³caæ siê w solidarnośæ opart¹ o zasadê, 
¿e dobra stworzone s¹ przeznaczone dla wszystkich i winny s³u¿yæ dobru 
wszystkich. „Narody silniejsze i lepiej wyposa¿one winny poczuwaæ siê do 
moralnej odpowiedzialności za inne narody, co prowadzi³oby do powstania 
prawdziwego systemu miêdzynarodowego, dzia³aj¹cego na zasadzie równości 
wszystkich ludów i niezbêdnego poszanowania w³aściwych im ró¿nic” (SRS, 
39). Korzystanie z prawa do rozwoju oraz z zasady powszechnego przezna-
czenia dóbr w duchu wzajemnej solidarności mo¿e siê dokonaæ jedynie 
na p³aszczyźnie wspó³pracy miêdzynarodowej. W dziedzinie wspó³pracy 
miêdzynarodowej Kośció³ poprzez swoje doświadczenie i dzia³alnośæ, 
a przede wszystkim spo³eczna nauka Kościo³a winny dzisiaj bardziej ni¿ 
dawniej otworzyæ siê na perspektywê miêdzynarodow¹ w duchu Soboru 
Watykañskiego II, ostatnich encyklik spo³ecznych, a przede wszystkim en-
cykliki Populorum progressio (SRS, 42).

Proklamowanie praw cz³owieka w konstytucjach i konwencjach 
miêdzynarodowych nadaje im ochronê prawn¹. Celem og³aszanych 
postanowieñ prawnych jest ochrona godności ludzkiej, ale nie mo¿na 
zapomnieæ o tym, ¿e przed ich sformu³owaniem by³y one przedmiotem 
szerokiej dzia³alności pozaprawnej, co na polu Kościo³a przejawia³o siê 
w dzia³alności spo³eczno-charytatywnej i oświatowo-wychowawczej na rzecz 
cz³owieka. Wiele inicjatyw i form dzia³alności wspó³czesnych pañstw i insty-
tucji spo³ecznych, które zmierzaj¹ do ochrony praw cz³owieka, Kośció³ po-
 162  Zob. T. Borutka, Nauczanie spo³eczne w encyklikach..., s. 152 – 159; F. Mazurek, Prawa cz³owieka..., s. 208-212; 

C. Strzeszewski, Integralny rozwój gospodarczy, Warszawa 1976.
 163  F. Mazurek, Prawa cz³owieka..., s. 213.
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dejmowa³ w przesz³ości i nadal podejmuje, jako wype³nienie ewangelicznego 
obowi¹zku mi³ości wzglêdem drugiego cz³owieka. Ochrona praw cz³owieka 
przez ich og³oszenie w aktach prawnych nie mo¿e byæ celem samym w sobie 
i nie mo¿e pomin¹æ idei tych praw, które rozwija³y siê w mniejszym lub 
wiêkszym stopniu jeszcze przed ich proklamowaniem.164  Jan Pawe³ II w ency-
klice Redemptor hominis podkreśli³ świadomośæ Kościo³a o wielkim osi¹gniêciu, 
jakim jest prawne ujêcie praw cz³owieka, ale zaznaczy³, ¿e w przestrzeganiu 
praw cz³owieka nie mo¿na zadawalaæ siê sam¹ „liter¹”, gdy¿ ona mo¿e rów-
nie¿ zabijaæ, podczas gdy tylko „duch” o¿ywia. Dlatego wci¹¿ nale¿y zadawaæ 
sobie pytanie czy Deklaracja Praw Cz³owieka i akceptacja ich „litery”, oznacza 
zarazem realizacjê ich „ducha”. Ochrona prawna oparta jedynie na „literze” 
jest zawodna i niejednokrotnie duch ¿ycia spo³ecznego pozostaje w bolesnej 
sprzeczności z deklarowan¹ „liter¹” praw cz³owieka (RH, 17).

W powy¿szym kontekście rozumienia praw cz³owieka nale¿y widzieæ prawo 
cz³owieka do azylu. Kośció³ by³ zawsze przeciwny nadu¿yciom i podejmo-
waniu jakichkolwiek dzia³añ, które wystêpowa³yby przeciwko cz³owiekowi 
i przyczynia³yby siê do naruszenia podstawowych zasad spo³ecznych. 
Zachêca³ i podejmowa³ inicjatywy maj¹ce na celu humanitarn¹ pomoc wo-
bec cierpi¹cych i pokrzywdzonych. Uznanie osoby ludzkiej za priorytet 
dzia³alności i nauczania Kościo³a niew¹tpliwie przyczynia siê do posza-
nowania jej godności i przynale¿nych jej praw. Taka dzia³alnośæ, chocia¿ 
Kośció³ nie posiada przywileju udzielania azylu, posiada charakter azylu, 
w znaczeniu rozwijaj¹cej siê od samego pocz¹tku jego istnienia intercesji. 
Szczególnym wyrazem tego jest spo³eczne nauczanie Kościo³a oraz rozwój 
spo³ecznej nauki Kościo³a, której „zadaniem jest badanie, wyjaśnianie, kry-
tyczna analiza wszystkich przedsiêwziêæ i programów spo³ecznych i gospo-
darczych, politycznych i kulturalnych w szerokiej perspektywie doktrynalnej 
i w praktycznej skali ogólnoludzkiej.”165  

Papieska Komisja Iustitia et Pax w dokumencie z opublikowanym w dniu 
10 grudnia 1973 r. przedstawi³a ogóln¹ i podstawow¹ tematykê praw cz³owieka. 
W swojej schematycznej syntezie zasadniczych praw, które zawarte s¹ implicite 
lub explicite w Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka, wśród praw politycz-
nych umieszcza prawo azylu politycznego. Dokument podda³ pod w¹tpliwośæ 
przestrzeganie niektórych praw, wśród nich wymieni³ czêste odmowy udzie-
lania azylu uchodźcom politycznym.166  Natomiast w dokumencie Kośció³ 
i prawa cz³owieka Komisja Justitia et Pax, zgodnie z Urzêdem Nauczycielskim, 
w opracowanym katalogu praw cz³owieka podaje, ¿e: „Wszyscy maj¹ prawo 
do swobody poruszania siê i osiedlania na obszarze pañstwa, którego s¹ oby-

 164  Por. F. Mazurek, Prawa cz³owieka..., s. 261-264.
 165  J. Majka, Katolicka Nauka Spo³eczna, Warszawa 1988, s. 497.
 166  Por. Papieska Komisja Iustitia et Pax, Ogólna tematyka praw cz³owieka, [w:] Chrześcijanin w świecie, 6(1974) 

nr 2, s. 77-81.
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watelami oraz prawo do emigrowania do innych wspólnot politycznych i do 
osiedlania siê w nich na sta³e. Dlatego nale¿y siê szczególna uwaga i pomoc 
emigrantom – zgodnie z humanitarnym duchem prawa azylu.”167 

Kośció³ poprzez swoj¹ dzia³alnośæ, zw³aszcza misyjn¹ przyczynia siê 
równie¿ do powstania wielu organizacji maj¹cych na celu poszanowanie 
ludzkiej godności oraz poprawê warunków ¿ycia materialnego i duchowego. 
Bierze te¿ udzia³ w przygotowaniu ró¿nych deklaracji i programów, wysu-
wa swoje propozycje rozwi¹zywania problemów, popiera inicjatywy podej-
mowane przez organizacje i instytucje o charakterze ponadpañstwowym 
i miêdzynarodowym.168  Ponadto jest wa¿nym podmiotem kszta³tuj¹cym 
opiniê publiczn¹ i mobilizuj¹cym spo³eczeñstwa do poszanowania praw 
cz³owieka, „staj¹c siê przez to grup¹ nacisku – sumieniem świata.”169 

Zapewne przemin¹³ czas azylu, którego udziela³y świ¹tynie chrześcijañskie 
opieraj¹c siê na nietykalności miejsca świêtego, poniewa¿ nast¹pi³ wielki zwrot 
w stronê cz³owieka. Dzisiaj prawo azylu przynale¿y cz³owiekowi nie na mocy 
jego kontaktu z sacrum lub dziêki powadze Kościo³a, ale ze wzglêdu na to, ¿e jest 
cz³owiekiem, który posiada godnośæ wynikaj¹c¹ z jego ludzkiej natury. Kośció³ 
na przestrzeni wieków przyczynia³ siê do uznania osoby ludzkiej za podstawê 
wszelkich praw i instytucji. Jest to cel, który przyświeca³ Kościo³owi, gdy 
w pocz¹tkach swego istnienia przej¹³ instytucjê azylu od świata pogañskiego 
i w trosce o cz³owieka zabieg³ o jego godziwe traktowanie i udziela³ schro-
nienia przed okrucieñstwem ówczesnego wymiaru sprawiedliwości. Dlate-
go mówi¹c o obecnym prawie azylu nie mo¿na pomin¹æ wielkiego wk³adu 
Kościo³a w ochronê i poszanowanie praw cz³owieka, wśród których znaczn¹ 
rolê pe³ni³o prawo do azylu. Udzielanie azylu jest jedn¹ z form humanitarnej 
pomocy, w wymiarze miêdzynarodowym, okazywanej cz³owiekowi przez po-
szczególne pañstwa wszystkim tym, którym wed³ug odpowiedniej procedury 
prawnej przys³uguje ubieganie siê o azyl. Postawa Kościo³a wobec stosunków 
i prawa miêdzynarodowego i jego zainteresowanie tymi kwestiami wynika 
bezpośrednio z misji nadanej Kościo³owi przez Chrystusa i z roli, jak¹ pe³ni³ 
w historii. „Kośció³ musi interesowaæ siê wszystkim tym, co mo¿e uczyniæ 
¿ycie i stosunki miêdzynarodowe bardziej sprawiedliwymi. Podkreśla on, 
¿e relacje miêdzy pañstwami musz¹ byæ zbudowane na prawie moralnym 
oraz, ¿e ka¿de pañstwo, nawet najmniejsze, ma równe prawo do istnienia 
i poszanowania.”170 

 167  Kośció³ i prawa cz³owieka, 38.
 168  Por. F. Mazurek, Prawa cz³owieka..., s. 265-273
 169  Tam¿e, s. 238. 
 170  R. Charles, D. Maclaren, Kośció³ w świecie wspó³czesnym, Poznañ 1995, s. 421-422.
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2.3. Wspó³czesna praktyka udzielania azylu na podstawie 
    ustawodawstwa miêdzynarodowego

Udzielanie azylu, ju¿ od czasów staro¿ytnych, obok wymiaru 
wewn¹trzpañstwowego, gdzie korzystanie ze schronienia nie wymaga³o opusz-
czania granic w³asnego pañstwa, posiada³o równie¿ wymiar na p³aszczyźnie 
zewnêtrznej pañstwa.171  W staro¿ytności azyl by³ dostêpny dla wszystkich, 
a wiêc zarówno dla w³asnych obywateli, jak równie¿ dla cudzoziemców. 
W średniowieczu powoli zaczê³a zanikaæ forma udzielania azylu na tere-
nie w³asnego pañstwa. By³o to zwi¹zane z rozwojem organizacji wymiaru 
sprawiedliwości, wzrostem suwerenności pañstwowej, oraz ze wzrostem auto-
rytetu prawa i faktem, ¿e zaczê³o ono obowi¹zywaæ wszystkich w jednakowym 
stopniu. Dlatego nikt nie móg³ unikn¹æ sprawiedliwej kary za pope³nione 
przestêpstwo na terenie w³asnego kraju. Azyl sta³ siê dostêpnym jedynie 
dla cudzoziemców i tylko w sytuacjach, które nie kolidowa³y z poczuciem 
sprawiedliwości spo³eczności udzielaj¹cej azylu. Tym samym uwydatni³ siê 
jego relatywny i miêdzynarodowy charakter.172  Wówczas nast¹pi³o przeniesie-
nie akcentu z religijnego wymiaru azylu na prawno-polityczny. Azyl przesta³ 
byæ rezultatem mi³osierdzia i sta³ siê konsekwencj¹ zasad prawnych.173 

Utwierdzenie praktyki azylu na skalê miêdzynarodow¹ dokona³o siê po-
przez nasilaj¹ce siê migracje ludności, a ponadto w XVIII w. nast¹pi³ wzrost 
miêdzynarodowej wspó³pracy w zwalczaniu przestêpstw. Przyczyni³o siê to 
do rozwoju teorii uzasadniaj¹cych korzystanie z azylu, zw³aszcza dla osób 
prześladowanych ze wzglêdów politycznych i religijnych.174 

Powstanie sta³ej dyplomacji oraz przywileje i immunitety, które 
przys³ugiwa³y przedstawicielom dyplomatycznym oraz eksterytorialnośæ 
misji dyplomatycznej, dziêki którym przedstawiciele misji dyplomatycz-
nej byli traktowani w pañstwie przyjmuj¹cym, jak gdyby nie opuścili swego 
pañstwa i znajdowali siê poza terytorium pañstwa przyjmuj¹cego, rozpoczê³y 
w XV w. rozwój azylu dyplomatycznego. Misja dyplomatyczna stanowi³a za-
tem teren pañstwa wysy³aj¹cego. Na tej podstawie udzielano azylu zarówno 
cudzoziemcom jak i obywatelom pañstwa przyjmuj¹cego. W XVIII i XIX w. 
azyl dyplomatyczny spotka³ siê z krytyk¹, gdy¿ jego udzielanie uznawane by³o 
jako naruszenie suwerenności pañstwa przyjmuj¹cego. Obecnie przypadki 
udzielania azylu dyplomatycznego w Europie i na innych kontynentach nale¿¹ 
do rzadkości. Jedynie w Ameryce £aciñskiej jest instytucj¹ reglamentowan¹ 
w traktatach przez normy prawa miêdzynarodowego, a praktyka udzielania tej 
formy azylu ma charakter powszechny.175  Tam te¿ podejmowane by³y próby 

 171  Por. B. Wierzbicki, O azylach i ekstradycji przestêpców, Warszawa 1982, s. 8.
 172  Por. tam¿e, s. 9.
 173  Por. G. Roszkowski, O azylach i ekstradycji, Warszawa 1882, s. 28.
 174  Por. B. Wierzbicki, O azylach..., s. 9.
 175  Por. tam¿e, s. 11-14.
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ujednolicenia praktyki azylu. W ich wyniku pañstwa Ameryki £aciñskiej 
zawar³y kilka umów wielostronnych o azylu terytorialnym i dyplomatycz-
nym.176 

Zasadnicze znaczenie dla wspó³czesnego pojêcia azylu mia³a Wielka Re-
wolucja Francuska. Aktem prawnym stwierdzaj¹cym udzielanie azylu na 
terenie ca³ego pañstwa by³a Deklaracja Praw Cz³owieka i Obywatela Zgromadzenia 
Narodowego Francji z dnia 26 sierpnia 1789 r. Konstytucja z dnia 24 czerwca 
1803 r. w art. 120 stwierdza: „Naród francuski udziela azylu cudzoziemcom 
zmuszonym do opuszczenia swej ojczyzny za obronê sprawy wolności, ale 
odmawia azylu tyranom.”177  Od tego momentu mamy do czynienia z azylem, 
którego udziela siê ze wzglêdów politycznych, tzw. azyl polityczny, a ponadto 
staje siê on zasad¹ konstytucyjn¹.178  

Unifi kacjê azylu na p³aszczyźnie miêdzynarodowej i jego reglamentacjê 
w stosunkach miêdzynarodowych nale¿y przypisaæ powo³anej do ¿ycia 
w 1945 r. Organizacji Narodów Zjednoczonych.179  Powszechna Deklaracja Praw 
Cz³owieka uznaj¹c przyrodzon¹ godnośæ oraz istnienie równych i niezbywal-
nych praw wszystkich cz³onków wspólnoty ludzkiej jako podstawy wolności, 
sprawiedliwości i pokoju świata stwierdza, ¿e „ka¿dy cz³owiek ma prawo 
ubiegaæ siê o azyl i korzystaæ z niego w innym kraju w razie prześladowania. 
Nie mo¿na powo³ywaæ siê na to prawo w przypadku ścigania wszczêtego 
rzeczywiście z powodu pope³nienia przestêpstwa pospolitego lub czynu 
sprzecznego z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych.”180  
Kolejnym rezultatem prac ONZ jest Deklaracja o azylu terytorialnym, 
przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 14 grudnia 1967 r.181  Udzie-
lenie azylu jest aktem pokojowym i apolitycznym oraz posiada wy³¹cznie 
humanitarny charakter, dlatego nie mo¿e ono zostaæ uznane jako akt nie-
przyjazny przez ¿adne inne pañstwo. Deklaracja o azylu terytorialnym zaleca, 
aby w praktyce udzielania azylu pañstwa kierowa³y siê zasadami zawartymi 
w Deklaracjach. Udzielanie azylu jest suwerennym prawem pañstw, które 
powinno byæ respektowane przez inne pañstwa. Do pañstwa nale¿y równie¿ 
decyzja o udzieleniu azylu.182  

Sytuacja osób uprawnionych do korzystania z azylu, bez uszczerbku dla 
suwerenności pañstwa, jest przedmiotem zainteresowania ca³ej spo³eczności 
miêdzynarodowej.183  W dzia³alności praktycznej wyra¿a siê to w sytuacjach, 

 176  Por. tam¿e, s. 14 – 17.
 177  Cyt. za: R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo miêdzynarodowe publiczne, Warszawa 1992, s. 256.
 178  B. Wierzbicki, O azylach..., s. 9.
 179  Por. Encyklopedia Organizacji Miêdzynarodowych, Warszawa 1975, s. 375-387.
 180  Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka, 14.
 181  Tekst orygina³u znajduje siê w: American Journal of International Law, 62(1968) nr 3, s. 822, cyt. za: B. 

Wierzbicki, O azylach..., s. 135.
 182  Por. B. Wierzbicki, O azylach..., s. 17-18.
 183  Por. Z. Resich, Miêdzynarodowa ochrona praw cz³owieka, Warszawa 1981, s. 20-27. 
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gdy dane pañstwo napotyka na trudności w udzielaniu lub kontynuowaniu 
azylu. Najczêściej takie sytuacje zachodz¹ w przypadkach masowego nap³ywu 
uchodźców. Wówczas pozosta³e pañstwa indywidualnie lub kolektywnie 
powinny podj¹æ odpowiednie inicjatywy, aby osoby upowa¿nione do skorzy-
stania z azylu nie spotka³y siê z jego odmow¹. Dotyczy to sytuacji na granicy 
ich pañstwa ucieczki, a jeśli znalaz³y siê ju¿ na terytorium pañstwa, w którym 
poszukuj¹ azylu, nie nale¿y stosowaæ wobec nich wydalenia lub przymuso-
wego odes³ania do pañstwa, w którym by³yby nara¿one na prześladowanie. 
Uzasadnionym wyj¹tkiem od tej zasady mog¹ byæ wzglêdy bezpieczeñstwa 
narodowego lub ochrona w³asnej ludności. Równocześnie pañstwo powinno 
rozwa¿yæ mo¿liwośæ udzielenia azylu tymczasowego.184 

Wspó³cześnie, mimo du¿ego zainteresowania problematyk¹ azylu na 
forum miêdzynarodowym, normy prawa miêdzynarodowego nie defi niuj¹ 
jednak w sposób bezpośredni, ani azylu terytorialnego, ani azylu dyploma-
tycznego. Akty miêdzynarodowe, takie jak Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka 
i Deklaracja o azylu terytorialnym, wyra¿aj¹ jedynie powszechne prawo pañstw do 
udzielania azylu, ale nie maj¹ prawnie wi¹¿¹cego charakteru. Dlatego w lite-
raturze przedmiotu mo¿na spotkaæ wiele defi nicji, które chocia¿ wzajemnie 
siê dope³niaj¹, to ¿adna z nich nie uwydatnia w pe³ni treści tych pojêæ.185  
Instytut Prawa Miêdzynarodowego w rezolucji przyjêtej we wrześniu 1950 r. 
podaje, ¿e azyl oznacza ochronê, któr¹ pañstwo przyznaje na swoim teryto-
rium albo w jakimś innym miejscu znajduj¹cym siê pod zwierzchnictwem 
określonych jego organów osobie, która przyby³a, aby go poszukiwaæ.186  Na 
podstawie tej defi nicji mo¿na uwzglêdniæ dwie formy azylu. Azyl terytorialny 
jest przyznawany osobie na terenie pañstwa udzielaj¹cego azylu. Natomiast 
azyl dyplomatyczny udzielany jest w placówce dyplomatycznej lub konsu-
larnej, w bazie wojskowej, na pok³adzie samolotu na obcym terytorium, na 
okrêcie lub statku znajduj¹cym siê na obcych wodach.187  Podstawy prawne 
azylu dyplomatycznego nie s¹ określone w sposób jednolity. Powszechne prawo 
miêdzynarodowe nie zawiera norm dopuszczaj¹cych stosowanie azylu dyplo-
matycznego, poniewa¿ ten rodzaj azylu jest sprzeczny z zasad¹ suwerenności 
pañstw i nie mo¿e byæ uznawany za instytucjê legaln¹.188  Ta forma azylu 
mo¿e mieæ zastosowanie jedynie na podstawie umów pomiêdzy konkretnymi 
pañstwami. Ró¿nice pomiêdzy azylem terytorialnym a dyplomatycznym 

 184  Por. tam¿e, s. 18.
 185  Por. B. Wierzbicki, O azylach..., s. 19-28; B. Wierzbicki, Ekstradycja, azyl, wydalenie, [w:] Pañstwo i Prawo, 

31(1976) nr 4, s. 91-95. Autor podejmuje próbê defi nicji azylu terytorialnego i azylu dyplomatycz-
nego na podstawie krytycznej analizy defi nicji prezentowanych przez przedstawicieli nauki prawa 
miêdzynarodowego oraz w oparciu o dotychczasowe umowy i projekty umów o azylu. Ponadto autor 
wskazuje na ró¿nice jakie zachodz¹ pomiêdzy azylem terytorialnym a dyplomatycznym.

 186  American Journal of International Law. Suplement, 1951, s. 15, cyt. za: B. Wierzbicki, Ekstradycja, azyl..., s. 91- 92.
 187  Por. L. Antonowicz, Podrêcznik prawa miêdzynarodowego, Warszawa 1993, s. 89-102.
 188  Por. B. Wierzbicki, Ekstradycja, azyl..., s. 92.
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„dotycz¹ podstaw prawnych oraz miejsca udzielania azylu. Za wspólne nale¿y 
uznaæ takie elementy, jak kategorie osób, które o azyl mog¹ siê ubiegaæ, oraz 
uprzywilejowany status prawny osób korzystaj¹cych z azylu.”189 

B. Wierzbicki uwzglêdniaj¹c opinie pañstw na problematykê azylu oraz 
na podstawie dokumentów ONZ wypracowa³ trzy zasadnicze elementy 
sk³adaj¹ce siê na treśæ pojêcia azylu.190  Pierwszy z nich dotyczy zwierzchnictwa 
terytorialnego i suwerenności pañstwa, które stanowi¹ podstawê przyznawania 
azylu przez pañstwo. Terytorium jest jednym z podstawowych elementów 
pañstwa i wynika z jego suwerenności, dlatego prawo miêdzynarodowe przy-
znaje wy³¹czne kompetencje pañstwu do przyznawania azylu i zasadniczo 
nie precyzuje warunków i zasad realizacji tego prawa, jak równie¿ nie określa 
przyczyn uzasadniaj¹cych przyznanie azylu. S¹ one zazwyczaj określane 
w ustawodawstwie wewnêtrznym poszczególnych pañstw.191  Drugi element 
pojêcia azylu wyp³ywa z dyskrecjonalnego charakteru w³adzy pañstwowej.192  
Z punktu widzenia prawa miêdzynarodowego udzielenie azylu mieści siê 
w granicach legalnych kompetencji pañstwa i nie jest jego obowi¹zkiem praw-
nym. Cudzoziemiec jest jedynie uprawniony do ubiegania siê o azyl, a nie 
do prawnego ¿¹dania przyznania mu azylu. Decyzja pañstwa o przyznaniu 
azylu nie jest jego obowi¹zkiem wynikaj¹cym z prawa i posiada jedynie dys-
krecjonalny charakter a zatem nie zale¿y od motywów, które decyduj¹ o udzie-
leniu azylu. Trzeci element pojêcia azylu odnosi siê do sytuacji cz³owieka 
korzystaj¹cego z prawa azylu. Z jednej strony jego sytuacja prawna jest uprzy-
wilejowan¹ w stosunku do innych cudzoziemców, ale z drugiej strony posiada 
charakter ograniczony pod wzglêdem terytorialnym, gdy¿ nie rozci¹ga siê na 
terytoria innych pañstw, jak równie¿ czasowym, poniewa¿ istnieje mo¿liwośæ 
pozbawienia i utraty prawa azylu. „Reasumuj¹c mo¿na najogólniej określiæ 
azyl jako akt pañstwa posiadaj¹cy podstawê prawn¹ w zwierzchnictwie tery-
torialnym, realizowany w stosunku do cudzoziemców, którym gwarantuje 
uprzywilejowan¹ sytuacjê prawn¹.”193  

Elementy prawne w pojêciu azylu posiadaj¹ charakter bardzo ogólny, dla-
tego ustêpuj¹ one miejsca elementom politycznym, które stanowi¹ dominantê 
azylu. Wspó³czesna instytucja azylu swoje racje bytu posiada w zró¿nicowanej 

 189  B. Wierzbicki, O azylach..., s. 24.
 190  Por. B. Wierzbicki, Ekstradycja, azyl..., s. 94.
 191  Por. Encyklopedia ONZ i stosunków miêdzynarodowych, Warszawa 1982, s. 501 (suwerennośæ pañstw), s. 514 

(terytorium).
 192  Por. Ma³a encyklopedia prawa, Warszawa 1980, s. 117. Dyskrecjonalna w³adza – dzia³anie w granicach 

swobodnego uznania – uprawnienia jakie posiada w³adza pañstwowa do podejmowania decyzji 
w sprawach konkretnych, czêsto trudnych do przewidzenia, w sposób nieskrêpowany szczegó³owymi 
przepisami.

 193  B. Wierzbicki, Ekstradycja, azyl..., s. 94.
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sytuacji politycznej świata. Istnienie samodzielnych i niezale¿nych pañstw, 
które ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ koncepcj¹ i celami, zró¿nicowan¹ sytuacj¹ 
gospodarczo-spo³eczn¹ i kulturaln¹, a ponadto interesy tych pañstw i ich 
wzajemne odniesienia s¹ niekiedy ze sob¹ sprzeczne. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e 
udzielenie azylu pośrednio wskazuje i zak³ada domnieman¹ negatywn¹ ocenê 
warunków polityczno-spo³ecznych w innym pañstwie. Za podstawê i uza-
sadnienie azylu uznaje siê równie¿ wzglêdy humanitarne.194  W takim pojmo-
waniu azylu spe³nia on we wspó³czesnych stosunkach miêdzynarodowych 
dwie funkcje. Jest instrumentem realizacji interesów politycznych pañstwa, 
oraz jest instrumentem ochrony praw cz³owieka. Funkcja azylu jako ochrona 
praw cz³owieka w obecnej sytuacji posiada tendencje rozwojowe.195 

Elementem charakterystycznym azylu terytorialnego jest przyjêcie cu-
dzoziemca na terytorium pañstwa oraz wyra¿enie zgody na jego obecnośæ. 
W literaturze przedmiotu oraz w dyskusjach na forum miêdzynarodowym 
powstaj¹ kontrowersje odnoście charakteru prawa azylu. Problem sprowa-
dza siê do tego, czy azyl jest prawem pañstwa, czy te¿ prawem cz³owieka 
wyp³ywaj¹cym z obowi¹zków pañstwa wzglêdem cz³owieka.196  Treśæ aktów 
miêdzynarodowych odnośnie azylu terytorialnego wyraźnie wskazuje, ¿e 
udzielenie azylu jest prawem pañstwa, które wykonuje sw¹ suwerennośæ 
i samo określa podstawy jego udzielenia, ponadto Powszechna Deklaracja 
Praw Cz³owieka nie przyznaje jednostce prawa do azylu. Jednak w trakcie 
dyskusji i debat nad prawami cz³owieka pojawi³y siê propozycje w³¹czenia 
do Miêdzynarodowych Paktów Praw Cz³owieka klauzuli dotycz¹cej pra-
wa azylu jako prawa przys³uguj¹cego jednostce. Przedstawiciele wiêkszości 
pañstw uznali, ¿e azyl nie jest podstawowym prawem jednostki, lecz prawem 
pañstwa do udzielenia jednostce ochrony. I chocia¿ instytucja azylu posiada 
niezaprzeczalnie charakter humanitarny, to nie zosta³a podniesiona do rangi 
praw cz³owieka. Pojawiaj¹ce siê koncepcje zmierzaj¹ce do uznania azylu za pod-
stawowe prawo cz³owieka, któremu odpowiada³by obowi¹zek pañstwa udzie-
lenia azylu nie doprowadzi³y do powstania normy, która mog³aby stanowiæ 
podstawê prawn¹.197 

Podmiotem prawa do ubiegania siê o azyl określonym w ustawodawstwie 
miêdzynarodowym jest ka¿da osoba, która jest prześladowana. B. Wierzbicki 
do tego krêgu zalicza osoby prześladowane z powodu rasy, koloru skóry, pocho-
dzenia narodowego lub etnicznego, religii, przynale¿ności do określonej grupy 
spo³ecznej lub ze wzglêdu na wyznawane pogl¹dy polityczne. Ponadto nale¿y 
dodaæ walcz¹cych przeciwko kolonializmowi i apartheidowi, obcej okupacji, 
zagranicznej dominacji i wszelkim formom rasizmu, a tak¿e osoby ścigane 

 194  Por. B. Wierzbicki, O azylach..., s. 25; S³ownik polityki, Warszawa 1996, s. 208-209 (polityka).
 195  Por. B. Wierzbicki, O azylach..., s. 28.
 196  Por. tam¿e, s. 31.
 197  Por. tam¿e, s. 32-33.
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lub karane z przyczyn bezpośrednio zwi¹zanych z takim prześladowaniem.198  
Osobê mo¿na uznaæ za prześladowan¹, je¿eli z wy¿ej wymienionych przy-
czyn jej ¿ycie, wolnośæ, pozycja spo³eczna i warunki bytu zosta³y zagro¿one 
lub ponios³a ona jak¹ś szkodê, oraz je¿eli nie mo¿e w pe³ni korzystaæ z pod-
stawowych praw cz³owieka wymienionych w Miêdzynarodowych Paktach 
Praw Cz³owieka.199  Do osób upowa¿nionych do korzystania z azylu nale¿y 
równie¿ zaliczyæ przestêpców politycznych i ściganych z powodu zbrodni 
politycznych.200 

Korzystanie z azylu nie przys³uguje osobom ściganym za zbrodnie nie-
polityczne lub czyny sprzeczne z celami i zasadami Organizacji Narodów 
Zjednoczonych,201  a ponadto osobom, w stosunku do których istniej¹ uza-
sadnione przypuszczenia, ¿e dopuści³y siê zbrodni przeciwko pokojowi, 
zbrodni wojennych lub zbrodni przeciwko ludzkości, tak jak zosta³y one 
określone w aktach miêdzynarodowych odnosz¹cych siê do tych zbrodni.202 

Akty miêdzynarodowe dotycz¹ce azylu wskazuj¹ na sposób postêpowania 
w stosunku do osób, którym udzielono azylu. Zawieraj¹ równie¿ postano-
wienia odnosz¹ce siê do sytuacji osób upowa¿nionych do ubiegania siê 
o azyl. Osobom upowa¿nionym do ubiegania siê o azyl nie nale¿y odmawiaæ 
wjazdu na terytorium pañstwa, w którym szukaj¹ azylu, a je¿eli znajduj¹ 
siê wewn¹trz jego granic, to nie nale¿y ich wydalaæ i deportowaæ do kraju, 
w którym mog¹ byæ nara¿one na prześladowanie. Zasada ta dotyczy równie¿ 
osoby korzystaj¹ce z azylu. Ponadto nale¿y dodaæ, ¿e osoby ubiegaj¹ce siê 
o azyl, jak równie¿ korzystaj¹ce z azylu powinny mieæ zapewnion¹ mo¿liwośæ 
korzystania z podstawowych praw i wolności cz³owieka zgodnie z natur¹ 
i godności¹ osoby ludzkiej.203 

ZAKOÑCZENIE

Azyl jest wa¿nym elementem w ca³ym systemie ochrony praw cz³owieka, 
które zanim zosta³y og³oszone i prawnie ratyfikowane w konwencjach 
miêdzynarodowych by³y przedmiotem praktycznego ich stosowania w wielu 
spo³ecznościach. Analiza źróde³ azylu oraz jego realizowanie i argumento-

 198  Por. tam¿e, s. 33 -34. Autor zaznacza, ¿e lista wymienionych osób, chocia¿ jest określona przez usta-
wodawstwo miêdzynarodowe i jest wyrazem praktycznego stosowania azylu, to jednak nie posiada 
charakteru prawnie wi¹¿¹cego.

 199  Por. tam¿e, s. 35; Z. Resich, dz. cyt., s. 44-59.
 200  Por. tam¿e, s. 34; Encyklopedia ONZ..., s. 439. Z terminem „przestêpstwo polityczne” spotykamy siê 

w stosunkach miêdzynarodowych w zwi¹zku z ekstradycj¹ i azylem. Jednak nie zosta³ on zdefi niowany 
w znaczeniu prawno – miêdzynarodowym. W literaturze prawniczej jest stosowany na oznaczenie 
przestêpstw ró¿nych od „pospolitych”.

 201  Por. Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka, 14; B. Wierzbicki, O azylach..., s. 34-36.
 202  Por. B. Wierzbicki, O azylach..., s. 34; Encyklopedia ONZ..., s. 422 (prawo azylu); tam¿e, s. 600 - 601 (zbrodnie 

przeciw pokojowi, zbrodnie wojenne i zbrodniarze wojenni).
 203  Por. B. Wierzbicki, O azylach..., s. 37 – 39.
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wanie wskazuj¹ na donios³ośæ i wartośæ azylu, jako instytucji, która sta³a na 
stra¿y poszanowania ludzkiej godności i zapobiega³a przynajmniej niektórym 
formom dyskryminacji cz³owieka. 

Azyl jest instytucj¹, która pocz¹tkowo w³¹cza³a cz³owieka w szereg przed-
miotów o wartościach nadprzyrodzonych, a nastêpnie bazuj¹c na tych 
wierzeniach stawa³a siê dla cz³owieka podstaw¹ do obrony przed niesprawiedli-
wymi oskar¿eniami i niegodziwym traktowaniem, a¿ do dzisiejszych czasów, 
gdzie w skali miêdzynarodowej jest nadziej¹ uchodźców na poprawê ich losu 
i mo¿liwości¹ rozpoczêcia ¿ycia w harmonii, która po³¹czy to, co wyp³ywa 
z ich godności ludzkiej z tym, co przys³uguje im zgodnie z natur¹ ludzk¹.

o. B. Cisoñ – pracuje jako duszpasterz w Kazachstanie
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