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KIELICH Z KOŚCIOŁA BOŻEGO CIAŁA W ELBLĄGU

Słowa kluczowe:  Prusy Królewskie, Elbląg, złotnictwo, zabytki przemieszczone
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W zbiorach Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej1 znajduje się kielich późno-
gotycki, pochodzący z elbląskiego kościoła Bożego Ciała (il. 1, Aneks), który – 
mimo interesujących i ważnych wzmianek – zasługuje na dalsze wnikliwe badania. 
Skłania do tego kilka przesłanek; chciałbym je w tym tekście przedłożyć, w pełni 
świadomości, że daleki będę od wyczerpania problematyki.

Sam kielich jest wybitną kreacją artystyczną i wymaga właściwego i dogłębne-
go wartościowania. Jego program ikonograficzny, choć oparty o standardowe przed-
stawienia, warty jest uwagi i komentarza. Zabytek ten wpisuje się w dużą stosunko-
wo grupę zachowanych dzieł złotniczych z terenu Prus Królewskich, obejmujących 
Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską oraz lubawską, a także częściowo terytoria 
historycznej Pomezanii i Warmii. Jako jeden z nielicznych wyrobów późnośrednio-
wiecznych zaopatrzony jest w gwarancyjny znak złotniczy, na podstawie którego 
łączony jest z konkretnym złotnikiem elbląskim. Uściślenia wymaga też rekonstruk-
cja jego losów najnowszych, z czasów od końca II wojny światowej aż do pojawie-
nia się w zasobach gnieźnieńskich.

Kielich został po raz pierwszy opublikowany przez Eugena von Czihaka w jego 
opracowaniu poświęconym złotnictwu w Prusach2: wprawdzie tytuł książki mówi 

* Dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK, wykładowca w Katedrze Zabytkoznawstwa 
i Muzealnictwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, zainteresowania badawcze: daw-
ne złotnictwo, zwłaszcza sakralne, sztuka Prus, rzemiosło artystyczne, muzeologia, ORCID:  
https://orcid.org/0000-0002-6923-1910, E-mail: mwozniak@umk.pl

1 Dalej w tekście stosuję też skrót MAG. Pan dyr. Bartosz Przybyła oraz pracownicy Muzeum 
zechcą przyjąć serdeczne podziękowania za życzliwe udostepnienie kielicha oraz jego dokumen-
tacji.

2 E. v. Czihak, Die Edelschmiedekunst früherer Zeiten in Preußen, Tl. 2: Westpreußen, Leipzig: 
Verlag Karl. W. Hiersmann 1908 s. 158, 162, poz. 11; badacz ten zaprezentował odrys znaku 
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o sztuce złotniczej na tym obszarze, ale pomimo skromnej próby syntezy, bardziej 
o charakterze faktograficzno-informacyjnym, w postaci rozdziałów wprowadzają-
cych, jest to w istocie katalog złotników czynnych w poszczególnych ośrodkach 
wytwórczych w Prusach (zarówno Zakonnych, jak i Królewskich oraz Książęcych, 
od końca XVIII wieku zwanych Prusami Wschodnimi i Zachodnimi); wprawdzie 
autor nie rozpoznał szeroko materiału zabytkowego, ograniczając się do lokalnych 
zasobów kościołów i muzeów, wzbogacając o nieliczne dzieła publikowane w in-
nych wydawnictwach, dokonał identyfikacji wielu znaków złotniczych, przypisu-
jąc je konkretnym mistrzom, a także dokonując pierwszego poważnego zestawienia 
miejskich znaków gwarancyjnych wraz ze znakami probierzy cechowych3. Pomimo 
późniejszych uzupełnień czy sprostowań4 pozostaje do dzisiaj wartościowym i pod-
stawowym opracowaniem. Czihak wskazał zatem na sam kielich, znajdujący się 
w kościele Bożego Ciała w Elblągu, opatrzony podwójnie bitym znakiem gwaran-
cyjnym w postaci litery „d” (wzgl. „D”), uważając to oznaczenie za prawdopodobny 
warsztatowy (mistrzowski) znak gwarancyjny, poświadczający użycie przepisanego 
wówczas stopu srebra5. Złotnikiem, którego uznał za prawdopodobnego właściciela 
stempla był powiązany z tym znakiem, choć z pewnym wahaniem Dionizy (Dioni-
sius) Freymann. Przedłożył on w cechu elbląskim list wystawiony w Schwaz w Ty-
rolu 8 X 1508, poświadczający pracę u tamtejszego mistrza Niclasa Rotha. Zapewne 
miało to miejsce podczas starań Freymanna o uzyskanie uprawnień mistrzowskich 
w Elblągu. Jacek Kriegseisen uzupełnił te informacje biograficzne: po raz pierwszy 
odnotowany został w tym mieście w 1504 roku, pracując z pewnością jako czelad-
nik, a jako samodzielny złotnik wymieniany był w latach 1516, 1522 i 1545; w tym 
ostatnim wypadku zanotowany jako dyonysyen der goltsmydt6. Z roku 1516 pocho-
dzi informacja o pożyczeniu przez Freymana 50 grzywien z uposażenia kaplicy św. 
Tomasza przy kościele parafialnym św. Mikołaja, przejętej w 1505 rok przez cech 

złotniczego, a także podał inskrypcję i określenie ciężaru na 77 skojców, bez lokalizacji tych napi-
sów; wartość wynosi 3,2 grzywny, dając szacunkowo masę ok. 610 g. Informację o kielichu powtó-
rzył Marc Rosenberg, Der Goldschmiede Merzeichen, wyd. III, Bd. II, Frankfurt a.M.: Frankfurter 
Verlagsanstat 1923, s. 62, nr 1895 – 1896.

3 Nieco wcześniej i wyrywkowo uczynił to M. Rosenberg, Der Goldschmiede Merzeichen: 
2000 Stempel auf älteren Goldschmiedearbeiten, Frankfurt a.M.: Verlag Heinrich Keller 1890; 
III wyd. tej najważniejszej publikacji dającej szerokie zestawienie znaków złotniczych, przy tym 
czterotomowe, wyszło dopiero w latach 1922 – 1928.

4 M. Gradowski, A. Kasprzak-Miler, Złotnicy na ziemiach północnej Polski, cz. I: Wojewódz-
two pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie, Warszawa: Ośrodek Dokumentacji 
Zabytków, Wydawnictwo DiG 2002, s. 39, nr E 11; w tej publikacji podane są tylko początkowe 
i końcowe daty działalności poszczególnych złotników (też nie wolne od pomyłek) bez innych, 
jakże ważnych danych biograficznych oraz reprodukcje znaków. Mankamentem obu tych publik-
acji (jak i wielu późniejszych) są schematyczne i nadmiernie nieraz uproszczone rysunki znaków 
złotniczych.

5 Nie jest znana – z powodu braku stosownych źródeł – konkretna wartość obowiązującego 
wówczas stopu srebra; przez analogię z innymi ośrodkami złotniczymi w tym czasie można przyjąć, 
że wynosiła ona ok. 14 łutów, E. v. Czihak, 1908, s. 150 – 151.

6 J. Kriegseisen, Złotnictwo elbląskie od XIV do początku XIX wieku (do 1827 r.), mps pracy 
doktorskiej, Gdańsk: Uniwersytet Gdański 2005, s. 203, poz 37.
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złotników; w zamian zobowiązał się do 3 grzywien rocznej opłaty, która jednak 
w 1524 nie była spłacana7.

Kielich ponownie opublikowany został dopiero w 1987 roku przez Kingę 
Szczepkowską-Naliwajek, która zidentyfikowała ten zabytek w Skarbcu katedry 
w Gnieźnie8. Nie negując atrybucji dokonanej przez von Czihaka datuje jednocze-
śnie ten kielich na czas ok. 1500 i wiąże z trzema innymi – z Kwidzyna, Lidzbarka 
Warmińskiego i Reszla – uważając, że „tworzą [one] w obrębie grupy kielichów 
z kulistym nodusem i kolumienkami na trzonie osobny niewielki zespół”, a wyko-
nanie tych naczyń „można połączyć hipotetycznie… z warsztatami elbląskimi”9. 
Te wszystkie ustalenia, sądy i przypuszczenia przyjmuje i powtarza później Jacek 
Kriegseisen, proponując przy tym przesunięcie datowania na lata po 1508 roku; 
badacz ten słusznie bowiem podkreślił niezgodność wcześniejszej datacji z danymi 
biograficznymi przypuszczalnego wykonawcy10. Nawet nota katalogowa jest zbliżo-
na do równie lakonicznej u Szczepkowskiej-Naliwajek, różniąc się tylko nieistotnie. 
Istotną korektę, dość śmiałą, zaproponował Krzysztof Maciej Kowalski: opierając 
się na kroju liter zastosowanych w inskrypcji na czaszy kielicha z użyciem kapitały 
humanistycznej uznał, że datowanie tej części kielicha na ok. 1500 byłoby zbyt wcze-
sne; z nieznanych jednak powodów, nie wyjaśniając swego stanowiska, określił czas 
powstania samego kielicha na przełom XIV i XV wieku11. Ostatnio notę katalogową 
wraz z opisem, bibliografią oraz rekapitulacją ustaleń Szczepkowskiej-Naliwajek, ze 
skorygowanym datowaniem „po 1508 r.” opublikowała Grażyna Regulska12.

Wobec tak skąpych i/lub wymagających dalszych badań i rozwinięcia stwier-
dzeń nie dziwi konieczność ponownego podjęcia badań nad tym zabytkiem, a także 
nad istotnymi problemami późnogotyckiego złotnictwa w Prusach Królewskich.

7 P. Oliński, Fundacje mieszczańskie w miastach pruskich w okresie średniowiecza i na progu 
czasów nowożytnych (Chełmno, Toruń, Elbląg, Gdańsk, Królewiec, Braniewo), Toruń: Wydawnic-
two Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2008, s. 379.

8 K. Szczepkowska-Naliwajek, Złotnictwo gotyckie Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmiń-
skiej i Warmii, Studia z historii sztuki, t. XL, Wrocław etc.: Ossolineum 1987, s. 91 – 92, 192 – 193, 
kat. 34, il. 132, 134, 323. Nota przygotowana przez M.F. Woźniaka w małym popularno-nauko-
wym informatorze-katalogu nie wykracza poza ustalenia obu tych badaczy, M. Woźniak, Skarbiec 
katedry w Gnieźnie, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1990, s. 36 – 37, kat. 12; podobnie wtórny 
charakter mają późniejsze wzmianki dokonane przez tego autora, odnotowane przez G. Regulską 
(przyp. 11); ostatnia z nich: M.F., Woźniak Złotnictwo sakralne Prus Królewskich. Studium typolo-
giczno-morfologiczne, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2012, s. 30 – 31, il. 6.

 9 Ibidem, s. 91 – 92.
10 J. Kriegseisen 2005, s. 203 – 205, poz. 31/1; J. Kriegseisen, Złotnictwo elbląskie od XIV do 

końca XVIII wieku, w: Klejnot w koronie Rzeczypospolitej. Sztuka zdobnicza Prus Królewskich, 
Eseje, red. Cz. Betlejewska, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku 2006, s. 72 – 79, zwł. s. 72 – 72.

11 K.M. Kowalski, Średniowieczne inskrypcje elbląskie, w: Z przeszłości Elbląga, red. A. Groth, 
Koszalin: Wydawnictwo Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 1999, s. 35 – 53, zwł. 39; 
idem, Dawne inskrypcje pomorskie. Studia epigraficzne, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego 2001, s. 38 – 39.

12 G. Regulska, Gotyckie złotnictwo w Polsce. Katalog zabytków (Dzieje sztuki polskiej, t. II, 
cz. 4), Warszawa: Instytut Sztuki PAN 2015, s. 153,
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OPIS

Kielich zbudowany na rzucie 6-listnym, z podziałem wielodzielnym konse-
kwentnie prowadzonym aż do szczytu trzonu; jedynie czasza wykreślona została 
na planie koła. Wysokość całkowita wynosi 20,6 cm, średnica czaszy 11,4, nato-
miast średnica stopy aż 15,5 cm, co powoduje stabilność bryły, nie tylko w sensie 
optycznym, ale i rzeczywistym; ciężar zaś wynosi 605 g. Stopa wsparta na szerokiej 
i wysokiej kryzie, silnie wklęsłej z zaznaczoną krawędzią zewnętrzną, która spra-
wia wrażenie pewnego oparcia dla całego naczynia. Cokolik jest znacznie niższy 
od samej kryzy, tak więc to ona w sensie optycznym stanowi rzeczywistą podstawę 
dla całej kompozycji. Cokolik ten utworzony jest z odrębnie wykonanych odcinków 
odlewanej i cyzelowanej, ażurowej taśmy z motywem czwórlistnych maswerków 
w romboidalnych polach. Odlew wykonany w technice wosku traconego, stąd zróż-
nicowanie w ukształtowaniu szczegółowego rysunku ornamentu, indywidualnie 
cyzelowanego. Pomiędzy kryzą a cokolikiem położony skręcony sznur, podobnie 
wykonany w sześciu odcinkach. Na cokolik nałożony płaszcz stopy, nieznacznie 
wystający poza pionowe jego ścianki, na krawędzi wyokrąglony. Powoduje to wra-
żenie płynnego przejścia do powierzchni górnej stopy, jak również zapewnia artyku-
lację pomiędzy poszczególnymi strefami naczynia. Stopa, wznosząca sią na cokoli-
ku oddzielonym krawędzią od płaszcza, nie jest zatem tak wydatna, jak wskazywać 
mogłaby rozpiętość kryzy; nie zaburza przeto harmonijności bryły całej podstawy.

Plan stopy o układzie 6-listnym z zewnętrznymi krawędziami w kształcie łu-
ków pełnych (il. 2). W nich rozmieszczone grawerowane wyobrażenia wypełniające 
prawie całkowicie poszczególne pola, ale pozbawione własnych obramowań, przy 
czym liście stopy nie są oddzielane od siebie; jedynymi granicami umownymi są 
skromne optycznie grzbieciki wynikające z załamania krawędzi partii płaszcza sto-
py. Ten jest trybowany w całości, montowany lutowaniem z cokolikiem, którego 
odcinki wykonano oddzielnie i również lutowaniem z kryzą, trybowaną ponownie 
w jednym arkuszu blachy, następnie przycinanym do formy dla uzyskania pasowego 
kształtu owej podstawy.

Zatem – przyjmując za centralne i zgodne z patrocinium kościoła wyobrażenie 
adoracji Najświętszego Sakramentu – układają się w następującą sekwencję: dwa 
klęczące w profilu anioły podtrzymujące monstrancję typu architektonicznego wie-
życzkowego (z uwidocznionym melchizedechem, il. 3) i postępując ku prawej: św. 
Anna Samotrzeć (il. 4), św. Jerzy na koniu godzący mieczem w paszczę smoka (il. 5), 
św. Barbara (il. 6), Maria ucząca czytać małego Jezusa (il. 7), św. Katarzyna (il. 8). 
Obydwie, tak w Prusach w średniowieczu cenione święte jedną ręką podtrzymują 
atrybut swego męczeństwa czy kaźni (wieżę uwięzienia i koło dla rozczłonkowania 
ciała), drugą zaś dzierżą dumnie miecz, narzędzie wymierzenia ostatecznej kary, jako 
atrybut swej męki i ostatecznej chwały. Zewnętrzne krawędzie rytych wyobrażeń 
podkreślono dodatkowo cyzelowaniem pogłębiającym i wyostrzającym rysunek, da-
jącym w efekcie kontur gruby i głęboki wobec delikatnego szrafowania w partii szat; 
podczas koniecznego cieniowania grawer zastosował zróżnicowaną grubość kreski.

Stopę wieńczy szeroka koronka złożona z fial i wimperg (il. 9), znacznie szersza 
niż rozpiętość szyi stopy i samego trzonu, stanowiąc wyraźne podkreślenie granicy 
pomiędzy podstawą a strefą środkową, tworzoną przez graniasty trzon i umiesz-
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czony w połowie jego wysokości nodus. Technicznie rzecz biorąc, trzon nie stano-
wi konstrukcyjnej całości, a składa się z dwóch odrębnych odcinków. Nakładane 
były one, tak jak i znajdujący się pomiędzy nimi nodus, na przebiegający wewnątrz 
trzpień, osadzony w dnie czaszy, gwintowany, na którego koniec pod spodem stopy 
nałożona była śruba mocująca. Ta dawna konstrukcja, zapewniająca stabilność, ela-
styczność formy i możliwość czyszczenia i naprawy poprzez bezkolizyjny demon-
taż, została zastąpiona w nowszych czasach przez mocowanie „sztywne”. W ten 
sposób do wnętrza trzonu zostało wprowadzone swoiste szalowanie – dodatkowa 
usztywniająca sześcioboczna struktura, wlutowana i nieodporna na przypadkowe 
zgniecenia oraz uniemożliwiająca demontaż całego kielicha. Od spodu stopy prze-
strzeń wnętrza trzonu została zaślepiona płytką na zawiasiku umożliwiającym jedy-
nie otwarcie powstałego zagłębienia, bez wyraźnej i celowej funkcji.

Naroża trzonu zaznaczone są przy pomocy odsuniętych od nich filarków, w dol-
nej partii członowanych smukłymi niszami zamkniętymi dwuspadowymi daszkami, 
w górnej partii z kwiatonami typowymi dla fial architektonicznych. Ścianki boczne 
trzonu członowane są podwójnymi smukłymi arkadami z kolistym polem ponad łu-
kiem; otwory przezroczowe umieszczone dodatkowo w lekko zagłębionej niszy. Ca-
łość tworzy mocno urozmaiconą wielopłaszczyznową, przestrzennie rozbudowaną 
i zminiaturyzowaną kompozycję architektoniczną. Z tak silnym rozczłonkowaniem 
partii środkowej kontrastuje masywny, ale także zróżnicowany plastycznie nodus, 
w kształcie spłaszczonej kuli, potęgując efekt. Na jego powierzchni wprowadzono 
w dwóch rzędach grawerowane ostrołukowe arkady maswerkowe. Pomiędzy nimi, 
na wybrzuszeniu rozmieszczono sześć barwnych imitacji kamieni (cztery zielone 
i dwa niebieskie) w nowych liściastych oprawach, pomiędzy którymi również nowo 
osadzone korale na borowanych trzpieniach.

Czasza silnie stożkowo rozchylona została posadowiona w niskim cokoliku zło-
żonym z płytkiej miski, zdobionej grawerowanymi promieniami, przemiennie pro-
stymi i płomienistymi. Na niej wznosi się rząd wysokich, wyraziście i plastycznie 
kształtowanych stosunkowo dużych trójdzielnych palmet, pozbawionych wszakże 
drobiazgowego wewnętrznego członowania.

TECHNIKA WYKONANIA

Stopa kielicha kuta jest w jednym arkuszu blachy, z precyzyjnie wyprowadzo-
nymi grzbiecikami na granicy pól; podobnie oddzielnie wykuto obszerną kryzę, 
następnie od wewnątrz przyciętą do rozpiętości płaszcza stopy; pomiędzy te dwie 
części został wstawiony poprzez lutowanie odlewany cokolik – jego maswerki są 
dość nierówne, może w wyniku niezbyt precyzyjnego cyzelowania (choć odbiega to 
zdecydowanie od staranności przebijającej się w wykonawstwie całości).

Grawerunki na stopie cięte są dwoma rodzajami sztychla – szerszym i węższym. 
Tym pierwszym wykreślono główne linie, w tym wszystkie kontury, tymi drugimi 
bogate szrafowanie, częściowo w kratownicę, częściowo z linii równoległych, grub-
szych w partii początkowej stopniowo zanikających na powierzchni każdorazowego 
wyobrażenia. Służy to nie tylko wzbogaceniu przedstawienia, ale przede wszystkim 
zapewnia płynność modelunku i wrażenie plastycznego, trójwymiarowego (nieja-
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ko reliefowego) opracowania; dodatkowo, na końcowym etapie prac grawerskich 
pogrubiono kontury główne, przez nieznaczne ścięcie skośnych krawędzi dość głę-
bokich nacięć i ich wyrównanie oraz w wyniku dodatkowych korekt dla usunięcia 
pozostałości linii dodatkowych poprzecznych, owych szrafowań. W efekcie gra linii 
jest bogata i zróżnicowana.

W porównaniu z tymi partiami figuralnymi opracowanie rytowane promieni na 
koszyku jest mało wyrafinowanie, uzyskane prostymi liniami; przy tym promienie 
– krótkie, trójkątne i szerokie u nasady – są przemiennie gładkie (wznoszące) i szra-
fowane (wnikające od góry). Inskrypcja na gładkiej, polerowanej powierzchni kutej 
czaszy jest grawerowana; w istocie jednak linie konturowe są opracowane szty-
chlem, a następnie cała powierzchnia tła wybrana narzędziem cyzelerskim, z nanie-
sieniem w powstałym zagłębieniu poziomego szrafowania; w końcowym procesie 
krawędzie liter zostały skorygowane. Te wszystkie zabiegi zapewniają wyrazistość 
okazałego napisu, wrażenie jego monumentalności.

Palmety w zwieńczeniu kielicha są odlewane i następnie precyzyjnie cyzelowa-
ne, podobnie jak wielość drobiazgowo opracowanych architektonicznych elemen-
tów i innych detali w partii trzonu; wszystkie one są łączone ze sobą lutowaniem 
i mocowane do korpusu. Poprzez zastosowanie przezroczowych odcinków na ścian-
kach trzonu oraz w wyniku przestrzennego zróżnicowania poszczególnych filarków 
i fial strefa ta ma nie tylko najwyższy stopień drobiazgowości i zminiaturyzowania, 
ale także wyróżnia się rozwibrowaniem w kontraście do partii całkowicie gładkich 
i polerowanych. Podobnie wykonany jest człon pośredni pomiędzy stopą a trzonem; 
ma on jedynie znacznie większą rozpiętość, wyraźnie rozdzielając te dwie strefy 
naczynia. Bryła nodusa wykuta jest w dwóch arkusikach blachy do postaci spłasz-
czonych półkul, połączonych następnie podstawami. Częściowo jego powierzch-
nia pokryta jest prostym grawerowaniem. Na obwodzie osadzone zostały imitacje 
kamieni (dwa niebieskie i 4 zielone), a pomiędzy nimi korale, wszystkie kamienie 
w nowych oprawach.

To uzupełnienie jest rezultatem naprawy dokonanej zapewne ok. 1967 roku 
(przed przekazaniem kielicha do Gniezna w 1970 roku). Wówczas dokonano od-
miennego niż pierwotnie montażu całości – w miejsce gwintowanego trzonu z mo-
cującą od spodu śrubą, wprowadzono do wnętrza trzonu dodatkową tulejkę, za-
mkniętą pod spodem stopy wieloboczną pokrywką. Wygładzono i stępiono ostre 
zakończenia grani pod spodem stopy, pomiędzy jej polami. Zastosowano także 
nowe lutowania w partii cokolika. Pozostawiono wygięte niektóre ze zniekształco-
nych filarków w tronie i dość mocno zdeformowaną czaszę. W obrębie partii gra-
werowanych na stopie widoczne są wtórne zarysowania powierzchni (nie usuwane 
podczas naprawy z obawy przed zatarciem rysunku) – najsilniej w partiach twarzy 
NMP (na obu wyobrażeniach) i św. Anny. Czyżby były one pozostałością wandali-
zmu obrazoburców w dobie Reformacji, osób niechętnych tolerowaniu wizerunków 
świętych, czczonych w Kościele katolickim? Przetarcia pozłoty na krawędzi kryzy 
są już rezultatem ostatniego używania kielicha.

Kielich został całkowicie nowo wyzłocony, także pod spodem stopy, Tam dwu-
krotnie bity znak w kształcie majuskułowej litery „D” wzgl. minuskułowej „a” oraz 
krótki wężyk probierczy; wszystkie te trzy oznaczenia znajdują się w odrębnych li-
ściach (polach). Natomiast podczas dwukrotnych oględzin kielicha, ostatnio 1 wrze-
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śnia 2022 roku nie dostrzegłem przytoczonej przez von Czihaka inskrypcji 77 schot, 
stanowiącej niewątpliwie określenie masy naczynia (3 grzywny i 5 skojców, czyli 
ok. lub nieco ponad 600 g). Może znajduje się ona na pierwotnym miejscu, jednak 
zasłonięta przez dwa nowsze oznaczenia, każde z nich także w oddzielnym „liściu” 
stopy. Jednym z nich jest sporych rozmiarów nalepka z nr. inwentarzowym Muzeum: 
II/4. W kolejnym (przypadającym pod wyobrażeniem Matki Bożej z Dzieciątkiem), 
wpasowana na całej powierzchni tego pola płytka ze złoconego stopu miedzi z nanie-
sionym grawerowaniem liniami ciągłymi i krótkimi skośnymi napisem dedykacyj-
nym literami majuskułowymi: PRYMASOWI POLSKI STEFANOWI KARDYNA-
ŁOWI WYSZYŃSKIEMU WDZIĘCZNA DIECEZJA WARMIŃSKA 19 IX 1967.

HISTORIA KIELICHA

Omawiany kielich pochodzi z kościoła Bożego Ciała w Elblągu i z najwyższym 
prawdopodobieństwem należał od samego początku do wyposażenia tej świątyni. 
Początkowo w tym miejscu, na przedmieściu północnym Elbląga znajdowała się ka-
plica szpitalna pod wezwaniem św. Jerzego, zrazu poza murami, następnie włączona 
w obręb powiększonych i zmodernizowanych obwarowań miejskich. W świątyni 
przeprowadzano kilkakrotnie prace budowlane, w zakresie rozbudowy, napraw, 
przekształceń. Wzniesionemu w późnym średniowiecznym odbudowanemu po po-
żarze kościołowi (1400 – 1405) nadano wezwanie kościoła Bożego Ciała, nie bez 
związku z coraz silniejszym kultem eucharystycznym13, zachowując do szpitala 
patronat św. Jerzego. Po zwycięstwie w Elblągu reformacji kościół, już wcześnie 
przejęty przez ewangelików, ustanowiono w 1587 roku parafialnym dla mieszkań-
ców przedmieść i w takim charakterze przetrwał do końca II wojny14. Kielich ten 
odnotował von Czihak dopiero w roku 1906; nie ma podstaw do negowania obec-
ności od samego początku, po jego wykonaniu. Raczej należy uznać, iż on wła-
śnie stanowił jedno z naczyń służących sprawowaniu liturgii w tym kościele. Na 
jednym z pól stopy znajduje się wyobrażenie adoracji Najświętszego Sakramentu: 
dwa anioły podtrzymują, prezentują monstrancję typu wieżowego architektoniczne-
go, adorując umieszczony w niej konsekrowaną hostię. Typowym dla programów 
ikonograficznych sprzętów kościelnych, a wręcz obowiązkowym dla retabulów 
ołtarzowych było umieszczanie wyobrażenia patrocinium kościoła – wyłączne lub 
w towarzystwie innych przedstawień.

13 W zgliszczach po pożarze znaleziono nienaruszoną konsekrowaną hostię, zamkniętą, według 
Fuchsa powołującego się na kronikę Lindenblatta, pomiędzy kamieniami (zapewne kryształowymi 
szybkami) w srebrnej monstrancji, która uległa stopieniu; wydarzenie to zyskało natychmiast rangę 
cudownego, M.G. Fuchs, Beschreibung der Stadt Elbing und ihres Gebietes in topographischer, 
geschichtlicher und statistischer Hinsicht, Bd. III, Abt. 1, Elbing, bei Friedrich Traugott Hartmann 
1826, s. 241; por. też K. Hauke, H. Stobbe, Die Baugeschichte und die Baudenkmäler der Stadt 
Elbing (Bau- und Kunstdenkmäler des Deutschen Ostens, hrsg. v. G. Grundmann, Reihe B, Bd. 6), 
Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag 1964, s. 240; źródła i biliografię podaje P. Oliński 2008, s. 459.

14 Na temat dziejów kościoła aż po czasy współczesne zob. wyczerpująco W. Zawadzki, Dzieje 
kościoła Bożego Ciała w Elblągu do 1945 roku, SE XXII, 2021, s. 21 – 32.



16 MICHAŁ F. WOŹNIAK

Kościół Bożego Ciała nie był wprawdzie nadmiernie bogato wyposażony, nie-
mniej posiadał szereg cennych sprzętów, w tym kielichy. Najstarszy znany spis z 1547 
roku (już z czasów administrowania kościołem przez zwolenników Reformacji) obej-
muje zatem15: dwa srebrne złocone kielichy oraz zapewne trzeci, choć uznany zo-
stał za niepotrzebny do dalszego przechowania w kościele; ponadto srebrną złoconą 
monstrancję wraz z melchizedechem, dalej dwa srebrne krzyże, kolejny mały z trze-
ma koralami i jeszcze jeden, czwarty z miedzi złoconej, parę srebrnych ampułek, 
częściowo złoconych (zapewne wewnątrz), srebrną kadzielnicę wraz z rzeczami do 
niej należącymi16 srebrne złocone osculatorium17, wreszcie srebrną złoconą figurę 
(statuetkę) św. Jerzego; brak przy tej figurze informacji o ewentualnym zaopatrzeniu 
jej w relikwie18. Obecność tej figury nie powinna dziwić – kościół Bożego Ciała nosił 
wcześniej wezwanie św. Jerzego, typowe dla średniowiecznych szpitali, zwłaszcza 

15 Wobec niezachowania (a przynajmniej niedostępności) rękopisu polegam na wypisach, które 
dokonał Franz Hipler, Die ältesten Schatzverzeichnisse der ermländischen Kirchen, ZGAE, 8, 1886, 
s. 494 – 598, cz. I: Die Kirchen in Elbing, s. 499 – 517, zwł. s. 501: Inventarium vom Silberwerg 
aus der Kirchen zum Heiligen Leichnam, 1547. Informacje o zasobach kościołów Elbląga w sprzęt 
liturgiczny, cytowane przez Hiplera przytaczają skrótowo M. Józefczyk, Średniowiecze Elbląga. 
Z problematyki społeczno-religijnej, wyd. 2, Elbląg: Wydawnictwo Diecezjalne w Pelplinie 1996, 
s. 211 – 223, dla kościoła Bożego Ciała s. 221 oraz W. Zawadzki 2021, s. 25.

16 Może tu chodzi także o łódkę do kadzidła, odrębnie w tym wykazie nie wyszczególnioną.
17 Sprzęt służący do przekazywania pocałunku pokoju, osculum pacis, zatem pax, pacificale, 

jednak pozbawione relikwii.
18 Podobnie do dwóch znanych i do dziś zachowanych w muzeach Berlina i Hamburga figur 

św. Jerzego, będących relikwiarzami figuralnymi (tzw. mówiącymi), mającymi pochodzić odpo-
wiednio z kościoła szpitalnego św. Jerzego na przedmieściu wschodnim oraz z kościoła farnego 
św. Mikołaja (sprawiona przez Bractwo św. Jerzego); pierwsza z tych statuetek, wybitnej klasy 
artystycznej, datowana jest na czas ok. 1475, druga na ok. 1480, przy czym moim zdaniem tę dru-
gą datę należałoby przesunąć bliżej roku 1500 jako przypuszczalnego czasu powstania. Pomijam 
kwestie atrybucyjne, niezwykle intrygujące, wobec wielu dotąd sprzecznych wypowiedzi badaczy; 
rzecz wymaga niewątpliwie dalszych badań – ponownego dokładnego oglądu, uważnej analizy 
i ostrożnego wnioskowania (za zbyt śmiałe uważam doszukiwanie się odległych miejsc wykonania). 
O obu relikwiarzach zob. K. Szczepkowska-Naliwajek 1987, s. 135 – 142, 189 – 192, nr kat. 31 – 32, 
jako dzieła powstałe w Prusach Królewskich ok. (odpowiednio) 1475 i 1480; G. Regulska 2015, 
s. 152 – 154, jako dzieła warsztatu elbląskiego (?) z analogicznym datowaniem; zakłada przy tym 
identyczność relikwiarzy figuralnych św. Jerzego z kościoła pod tym wezwaniem i z kościoła Boże-
go Ciała; starszy relikwiarz, mający pochodzić z kościoła św. Jerzego (a w rzeczywistości zapewne 
z kościoła Bożego Ciała) publikowany ostatnio w katalogach wystaw: Lübeck 1500. Kunstmetro-
pole im Ostseeraum, Kirchen der Lübecker Innenstadt, 20.09.2015–10.01.2016, red. J.F. Richter, 
Petersberg: Michael Imhof Verlag 2015, s. 368–370, nr 72 (oprac. Lothar Lambacher) jako Nider-
landy lub obszar bałtycki (Lubeka?); we wszystkich publikacjach cytowana wcześniejsza literatura, 
choć nie zawsze kompletnie. Za umożliwienie oglądu relikwiarza berlińskiego 16 IX 2022 oraz za 
możliwość przedyskutowania problematyki artystycznej obu tych relikwiarzy dziękuję dyrektorowi 
Kunstgewerbemuseum Lotharowi Lambacherowi.

W kościołach Elbląga znajdowały się u schyłku średniowiecza nie 2 a co najmniej 3 relikwia-
rze figuralne św. Jerzego. Moje przypuszczenie o odrębności trzeciego relikwiarza, pochodzącego 
z kościoła św. Jerzego opieram na wzmiance o znalezieniu w 1652 roku w ściennej szafie zakrystyj-
nej przez przełożonego kościoła Michaela Landa srebrnej figury św. Jerzego na koniu, godzącego 
włócznią smoka, wykonanej ze srebra miejscami złoconego, wys. ok. 30 cm; po prawej stronie znaj-
dowała się tarcza z herbem Nowego Miasta i złocona kapsuła na relikwie. Tę figurę wraz z innymi 
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o charakterze leprozoriów19. Nie powinna też dziwić obecność wyobrażenia św. Jerze-
go walczącego konno ze smokiem pośród jednego z grawerunków na stopie kielicha.

W nocy z 16 na 17 czerwca 1782 dokonano zuchwałej kradzieży w zakrystii; 
z szafy ściennej chronionej podwójnymi drzwiami ukradziono: mosiężną złoconą 
monstrancję, mały srebrny złocony kielich, duży srebrny dzban z figurką Baranka na 
pokrywie, srebrną puszkę na komunikanty w której znajdowała się też łyżeczka do 
usuwania piany z wina. Straty wyceniono na 170 talarów reńskich. W tej samej szafie 
nienaruszone pozostały jeszcze cztery kielich i inne rzeczy20. Bezsprzecznie mon-
strancja, może także kielich pochodziły ze starego zasobu, z czasów przedreforma-
cyjnych, natomiast dzban i puszka oraz łyżeczka należą do typowych sprzętów ko-
munijnych w liturgii protestanckiej. Warto podkreślić, że stan posiadania kielichów 
uległ w ciągu ponad dwustu lat od cytowanego spisu istotnemu powiększeniu21.

Jak wzmiankowałem, obecność omawianego kielicha poświadczona jest w ko-
ściele Bożego Ciała od roku 1906. Cytowane powyżej wzmianki dotyczą wszakże 
tego samego zabytku. Istnieje ciągłość przechowywania naczyń liturgicznych, które 
bez wyraźnego powodu nie są przenoszone. Brak przesłanek dla przyjęcia, że stary, 
gotycki w formie kielich został przeniesiony z innych zasobów do luterańskiego 
od połowy XVI wieku kościoła Bożego Ciała22. Ważną wskazówką jest wszakże 
samo wyposażenie ikonograficzne kielicha, które zawiera nawiązanie do szpitalnej 
funkcji kościoła, a przy tym wyobrażenie zarówno dawnego jak współczesnego (po-
wstaniu kielicha) jego patrocinium, czyli św. Jerzego oraz Adoracji Najświętszego 
Sakramentu.

odnalezionymi srebrami przeniesiono do kościoła Trzech Króli, parafialnego dla Nowego Miasta; 
w 1773 roku srebra sprzedano, określając ciężar relikwiarza na 78 łutów, czyli 4 grzywny i 14 łutów 
(4,875 grzywny), zaś wartość na 55 talarów reńskich i 42 grosze, M.G. Fuchs 1826, s. 41 – 43.

19 Figurę tę, zdaniem ks. M. Józefczyka, z przywołaniem M. Toeppena, jednak bez podania 
daty źródła, „przenoszono również do kościoła św. Mikołaja, gdy zbierano tam ofiary na utrzy-
manie szpitala”, M. Józefczyk 1996 (jak w przyp. 14), s. 221. Jednak M. Toeppen powołuje się na 
księgę rachunkową z lat 1407 – 1412 z późniejszymi uzupełnieniami, jednak bez czasowej konkre-
tyzacji; pisze przy tym o ofiarach („Collecten”) zbieranych przy obecności tablicy malowanej wzgl. 
relikwiarza tablicowego („mit der Tafel”) oraz dużej figury św. Jerzego („mit dem grossen sente 
Jürgen), M. Toeppen, Elbinger Antiquitäten. Ein Beitrag zur Geschichte des städtischen Lebens im 
Mittelalter, H. 2, Danzig 1872, s. 151 – 152; zatem wczesny czas tej wzmianki, wzmianka jedynie 
o figurze dość dużej wielkości, zapewne drewnianej, każą powątpiewać w konieczność identyfikacji 
tej statui ze srebrnym posążkiem wzmiankowanym w Inwentarzu z 1547 roku, cytowanym przez  
F. Hiplera 1886;

20 M.G. Fuchs 1826, s. 254 – 255, 274; informację tę powtarza w skrócie E. v. Czihak 1908, 
s. 159; za nim z kolei powtarza K. Wanta, Elbląski cech złotników od drugiej połowy XIX wieku do 
początku XIX w., RE XIX, 1995, s. 7 – 18, zwł. s. 16.

21 Zauważyć wszakże należy brak informacji odnośnie do srebrnego relikwiarza św. Jerzego; 
zapewne nie było go już wtedy na inwentarzu kościoła.

22 Przenoszenie, i wtórne fundacje sprzętów gotyckich, zwłaszcza kielichów do kościołów lu-
terańskich miały w przeszłości miejsce, jednak w przypadku grabieży i łupów wojennych, o czym 
przekonuje szereg dzieł pochodzących z krajów Europy środkowej, zachowanych w świątyniach 
szwedzkich, zrabowanych podczas wojny trzydziestoletniej oraz obu wojen szwedzkich w Polsce, 
czyli 1626 – 1629/1635 i 1655 – 1658, por. zestawienie, zapewne niekompletne: Z. Łakociński, Po-
lonica Svecana artistica (Źródła do dziejów sztuki polskiej, red. A. Ryszkiewicz, t. XVII), Wrocław 
etc.: Ossolineum 1979.
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Powojenne losy naczynia były nierozpoznane, aż do czasu identyfikacji z kie-
lichem przechowywanym w Skarbcu katedralnym gnieźnieńskim, dokonanej przez 
Kingę Szczepkowską-Naliwajek w publikacji z 1987 roku23. Badaczka ta, opierając 
się na brzmieniu przytoczonej powyżej inskrypcji znajdującej się pod spodem stopy, 
uznała datę 1967 za czas przekazania kielicha do Gniezna; przyjęła przy tym, że do 
tego czasu znajdował się od roku 1945 w posiadaniu Kurii Diecezjalnej w Olsztynie. 
Istotnie, brak danych do losów kielicha w okresie tuż powojennym. Wszelkie sprzę-
ty nie wywiezione przez cofające się władze niemieckie i ludność cywilną (w tym 
administratorów parafii ewangelickich), nie zniszczone w wyniku działań wojen-
nych, nie zagrabione przez żołdactwo, a następnie wszelkiej maści szabrowników, 
nie przejmowane przez przedstawicieli nowej polskiej administracji, nie włączone 
do zasobów muzeów (głównie warszawskich) czy tworzonych wówczas tzw. skład-
nic muzealnych, były troskliwie chronione i zabezpieczane przez przedstawicieli 
nowej kościelnej administracji. Niewątpliwie na charakter i kierunek postępowań 
władz kościelnych na Warmii wpływ miały decyzje o włączeniu bogatego zasobu 
Skarbca katedralnego we Fromborku do zbiorów Muzeum Narodowego w Warsza-
wie24. Należy nadmienić, że jeszcze wiele lat po zakończeniu działań wojennych 
i włączeniu terenów przyznanych Polsce w wyniku postanowień konferencji wiel-
kich mocarstw, zwłaszcza ostatniej z nich w Poczdamie w 1945 roku, struktury ad-
ministracyjne Kościoła katolickiego miały do roku 1972 znamię tymczasowości.

Należy jednak skorygować okoliczności pojawienia się kielicha w Gnieźnie. 
Data zawarta w inskrypcji umieszczonej wtórnie pod spodem stopy kielicha jed-
noznacznie wskazuje na okoliczność tej fundacji. Była nią dokonana tego dnia, 
w dziewięćdziesięciolecie objawień, koronacja cudownego wizerunku Matki Bożej 
w kościele w Gietrzwałdzie25. Koronacji koronami tzw. papieskimi dokonał uroczy-
ście prymas Polski Stefan kard. Wyszyński, a współkoronatorami byli arcybiskupi 

23 Jak w przyp. 7.
24 Najcenniejsze zabytki skarbca katedralnego we Fromborku, zrabowane w 1945 r. przez 

Armię Czerwoną zwrócone zostały rządowi polskiemu w 1953 i przekazane w depozyt do Mu-
zeum Narodowego, a po trzech latach decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki wpisane do inwentarza 
zbiorów własnych Muzeum; rewindykowane dopiero w 15 IV 1981 na rzecz katedry fromborskiej 
pozostały w Olsztynie, w gestii Kurii Diecezjalnej. J. Piskorska, Złotnictwo sakralne na Warmii 
w okresie baroku, cz. II: Ilustrowany katalog zachowanych dzieł, Olsztyn: WWD 2007, s. 38 – 42 
wymienia te zabytki lokalizując we Fromborku, niezgodnie z ówczesnym miejscem przechowa-
nia, z podaniem numerów inwentarzowych MNW. Niektóre z nich były eksponowane na wystawie 
w olsztyńskim muzeum, M. Okulicz, Złotnictwo sakralne dominium warmińskiego od połowy XIV 
do końca XVIII wieku. Katalog wystawy, Olsztyn: Muzeum Warmii i Mazur 2006, s. 34 – 37, 44 – 47, 
406 – 415 wraz z aktualną lokalizacją. Większość dawnego zasobu fromborskiego, po owym epizo-
dzie warszawskim, jest obecnie eksponowana na wystawie stałej w niedawno utworzonym Muzeum 
Archidiecezji Warmińskiej, zob. Z. Czernik, Thesaurus Ecclesiae. Dziedzictwo artystyczne i histo-
ryczne Kościoła warmińskiego w zbiorach Muzeum Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn: Muzeum 
Archidiecezji Warmińskiej 2021.

25 O obrazie zob.: W. Nowak, Historia obrazu i kultu Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej, SW XIV, 
1977, s. 109 – 136; J. Obłąk, Gietrzwałd, Olsztyn: WWD 1979, s. 31 – 39; S. Ryłko CRL, Łaskami 
słynący obraz Matki Boskiej w Gietrzwałdzie, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława 1995, 
s. 9 – 16 (tu, od s. 11 przytoczone „Uwagi historyka sztuki o obrazie…” autorstwa A. Bochnaka);  
K. Parzych-Blakiewicz, Teologia objawień maryjnych w Gietrzwałdzie, Olsztyn: UWM, Wydział 
Teologiczny 2019, s. 54 – 64.



19KIELICH Z KOŚCIOŁA BOŻEGO CIAŁA W ELBLĄGU

Krakowa, Poznania i Wrocławia – Karol kard. Wojtyła, Antoni Baraniak i Bole-
sław Kominek26, czyli najważniejsi wówczas przedstawicieli hierarchii kościelnej. 
Uroczystość ta była zatem niezmiernie ważna nie tylko dla lokalnej warmińskiej 
społeczności, pielęgnującej cześć oddawaną temu obrazowi27, ale także dla całe-
go polskiego Kościoła, zintegrowanego zwłaszcza w wyniku obchodów millenij-
nych wokół prymasa i episkopatu, pomimo usilnych i nieraz brutalnych działań 
władz partyjnych. Uroczystości te przypadały przecież rok po obchodach Mille-
nium Chrztu Polski i po ogłoszeniu przełomowego w skutkach, choć wówczas czę-
sto niewłaściwie rozpoznawanego Listu biskupów Polski do biskupów niemieckich, 
w duchu pojednania charakterystycznego dla atmosfery Soboru Watykańskiego II, 
a zakorzenionego w duchu najlepiej pojmowanego chrześcijańskiego miłosierdzia.

Jednakże brak informacji o takim darze w bardzo szczegółowo prowadzonych 
codziennych zapiskach prymasa Wyszyńskiego28; mowa w nich o samej koronacji, 
osobach uczestniczących, o staraniach gietrzwałdzkich Kanoników Regularnych, 
nawet o życzliwości „warmińskich gospodarzy”, którzy obdarowali gości smakowi-
tym miodem; brak jednak słowa choćby na temat kielicha. Przy tak szczegółowych 
zapiskach, niepozbawionych akcentów anegdotycznych, wydaje się graniczący 
z niemożliwością brak odnotowania takiego szacownego daru.

Brak także odpowiedniego zapisu w protokołach z posiedzeń Kapituły Pryma-
sowskiej w Gnieźnie jesienią 1967 roku29. Odpowiednie informacje pojawiają się 
natomiast w 1970 roku. I tak podczas posiedzenia 2 lutego 1970 roku w obecności 
ks. Prymasa30 proboszcz (prepozyt) katedry ks. infułat Henryk Raiter wyraził po-
dziękowanie Kapituły za przekazanie katedrze „daru Ojca św. Pawła VI, złożone-

26 Odnośnie do starań o koronację i przebiegu uroczystości: S. Ryłko 1995, s. 21 – 74; K. Łatak, 
Koronacja i rekoronacja obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, KMW, 2008, nr 1 (259), s. 31 – 38.

27 Zob. J. Obłąk 1979, s. 41 – 43, 101 – 103, 109 – 111; M.H. Kotlarz, Gietrzwałd – polskie Lo-
urdes, Gdańsk: Exter 2007; Sanktuaria Archidiecezji Warmińskiej, red. J. Bosko RM, J.M. Wojt-
kowski, M. Gałęziewski, Olsztyn: Agencja Wydawnicza Remix 2009, s. 102 – 117; A. Święcicka, 
Objawienia gietrzwałdzkie a współczesne objawienia maryjne, Kraków: Wydawnictwo Instytutu 
Teologicznego Księży Misjonarzy 2017, zwł. s. 36 – 49. Problematyce objawień gietrzwałdzkich 
i samego sanktuarium poświęconych jest szereg rozpraw i materiałów w SW XIV, 1977, s. 7 – 484.

28 S. Wyszyński, Pro memoria. Anno Domini 1967, s. 135 – 136; korzystałem z egzemplarza 
maszynopisu (wykonanego na podstawie rękopisu ks. Prymasa) przechowywanego w Archiwum 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej (dalej cyt. AAG), SP 392, sygn. 43, dzięki życzliwości dyrektora 
ks. Michała Sołomieniuka. Tom Pro Memoria za rok 1967, opatrzony komentarzami i indeksami, 
jest już przygotowany do druku; w nim również brak wzmianek na temat daru; informacja prof. 
Pawła Skibińskiego uzyskana za uprzejmym pośrednictwem ks. prof. W. Zawadzkiego.

29 W r. 1967 odbyły się dwie sesje: 12 X i 21 XII, zob. AAG, Acta Capituli, Protokolarz sesji, 
jedn. 1956 – 1980 (Acta Decretalia, vol. XXXIV), sygn. B 48, fol. 169 – 172v.

30 Prymas Wyszyński uczestniczył często w posiedzeniach kapituły, (prawie) zawsze tych, któ-
re odbywaly się w dniu rocznicy ingresu prymasa do katedry gnieźnieńskiej (2 II 1949) i zwykle 
także podczas wiosennych sesji plenarnych, mających charakter sprawozdawczy z czynności po-
szczególnych funkcyjnych członków Kapituły.
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go na zakończenie Synodu Nadzwyczajnego w Rzymie”31. Następnie protokolant32 
zapisał: „Ksiądz Kardynał Prymas informuje, że Kapituła Olsztyńska ofiarowała 
Mu kielich gotycki. I ten kielich pragnie ofiarować dla Katedry Gnieźnieńskiej”33. 
Druga informacja o tym kielichu pojawia się w recesach Kapituły 15 października 
tegoż roku, kiedy to ks. infułat Raiter „przedstawił zebranym kielich ofiarowany 
przez Diecezję Warmińską Księdzu Prymasowi, a przez Niego przekazany Katedrze 
Gnieźnieńskiej”34.

Sądzę zatem, że dar Kapituły Warmińskiej został urzeczywistniony po 10 wrze-
śnia 1967, a przed wspomnianym posiedzeniem Kapituły Prymasowskiej 2 lutego 
1970 roku, i to raczej bliżej tej drugiej daty. Zwłoka w przekazaniu kielicha mogła 
być spowodowana koniecznością naprawy. Niewykluczone, że jej przeprowadzenie 
powierzono złotnikowi warszawskiemu Malareckiemu, którego ks. Prymas zatrud-
niał i wcześniej i później do przeprowadzenia różnych prac naprawczych35, i które-
go z pewnością darzył dużym zaufaniem36.

Kartę inwentarzową założył ks. Edmund Palewodziński, kanclerz Kurii Pryma-
sowskiej i dołączył do prowadzonego przez siebie i ukończonego w 1960 katalogu 
kartkowego Skarbca katedralnego37, w którym kielich początkowo był eksponowa-
ny. Zapewne po reorganizacji Skarbca, przeniesieniu z niedogodnych pomieszczeń 
w wieży płd. do tzw. Starego Kapitularza w przestrzeni międzywieżowej, z wej-
ściem z zachodniej części nawy głównej. Nową aranżację, po koniecznych pracach 
remontowo-adaptacyjnych ukończono 28 sierpnia 1975 roku38. Następnie został 
przeniesiony do utworzonego w 1989 Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, ery-
gowanego dekretem prymasa Józefa kard. Glempa 3 stycznia 1991, z ekspozycją 
stałą udostępnioną od 22 maja tego roku.

31 Prymas często przekazywał takie dary, otrzymane podczas sprawowania swojej misji, 
odnotowywane skrzętnie podczas posiedzeń Kapituły.

32 Zarazem sekretarz kapituły, którym był wówczas ks. kanonik W. Jóźwiak, oficjał a zarazem 
późniejszy kustosz-opiekun Skarbca katedralnego, tworzeniem ekspozycji którego żywotnie pry-
mas był zainteresowany, po finansowanie prac adaptacyjnych pomieszczeń i fundowanie koniecz-
nego sprzętu.

33 AAG, Acta Capituli 1956 – 1980, fol. 189.
34 Ibidem, fol. 197.
35 Np. przy tzw. kielichu św. Wojciecha, monstrancji retabulowej z Siedlęcina, oba dzieła 

w zbiorach MAG, do którego zostały przeniesione wraz z całym zasobem Skarbca.
36 Co można wnioskować z zanotowanych w recesach Kapituły wypowiedziach samego Pry-

masa.
37 E. Palewodziński, Skarbiec Katedry Gnieźnieńskiej w 1960 roku, Gniezno 1960, mps 

w MAG; karta, niedatowana i niepaginowana, została dopięta do oprawnego zespołu kart w t. I, 
po s. 49; zachowane są ponadto w postaci luźnej kartoteki duplikaty kart, jednak karta dot. kielicha 
elbląskiego ma zmodyfikowany tekst, powstała zatem w późniejszym czasie. Ponieważ na ostat-
niej karcie tomu III znajduje się adnotacja o przekazaniu kartoteki 22 grudnia 1971 ks. Wacławowi 
Jóźwiakowi, oficjałowi kapitulnemu przejmującemu opiekę nad Skarbcem, obejmującemu zatem 
dodatkowo obowiązki kustosza, można wnosić, że kartę katalogową wykonał ks. E. Palewodziński 
po 15 X 1970 a przed 22 XII 1971.

38 Sprawozdanie kustosza zbiorów zabytkowych Archidiecezji gnieźnieńskiej na dzień 18 
kwietnia 1983 roku, mps w MAG.
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ZAGADNIENIA FORMY I STYLU

Kielich został ujawniony w Gnieźnie stosunkowo późno od swego zaginięcia, 
przypuszczalnie na początku 1945 roku. Nie mógł zatem przez dłuższy czas budzić 
zainteresowania badaczy. Krótka notka w publikacji von Czihaka z 1908 roku, po-
zbawiona ilustracji, nie mogła być wystarczającym impulsem, niezależnie od stopnia 
ewentualnego zainteresowania intrygującą wzmianką o widocznym na nim znaku 
warsztatowym (mistrzowskim), dającym podstawę do atrybucji przedmiotu; rzecz 
przecież w tym czasie niezwykle rzadka. Kinga Szczepkowska-Naliwajek zapropo-
nowała zatem pierwszą interpretację zabytku, wiążącą przez dłuższy czas. Nie kwe-
stionowała przy tym dokonanej przez poprzednika atrybucji. Zarazem przyjęła czas 
powstania dzieła na lata ok. 1500, a więc na okres poprzedzający rozpoczęcie dzia-
łalności przez domniemanego autora, które nastąpiło dopiero po roku 1508. Pogląd 
swój oparła na porównaniu ze stosunkowo licznie zachowanymi kielichami pruskimi 
drugiej połowy XV i początku XVI wieku, z których wszakże większość nie ma 
poświadczonych dat wykonania bądź fundacji. Jedynie w kwestii datowania wypo-
wiedzieli się K.M. Kowalski i J. Kriegseisen, optując za czasem (nieco) późniejszym. 
Przy tym różnie argumentowali: Kowalski uważał zastosowanie kapitały humani-
stycznej za istotną przesłankę pozwalającą przesunąć wykonanie na lata po 1500. 
Zarazem niepotrzebnie rozwarstwił chronologicznie kielich, wspomnianą propozycję 
datowania ograniczając do czaszy, natomiast sam kielich zupełnie nieoczekiwanie, 
nie popierając żadnymi dowodami i z niemożliwym do zaakceptowania wnioskiem 
określił jako dzieło przełomu XIV i XV wieku39. Wnioskowanie J. Kriegseisena jest 
zniewalająco skuteczne – przecież kielich ten nie mógł powstać jako samodzielne 
dzieło złotnika w czasie wyprzedzającym o ok. 10 lat uzyskanie uprawnień mistrzow-
skich w elbląskim cechu. Takie też datowanie „po 1508” przyjęła Grażyna Regulska.

Wnioskowanie, zwłaszcza dość daleko idące, z dążeniem do pewnego uszcze-
gółowienia i konkretyzowania datowania, dokonane tylko na podstawie kształtu in-
skrypcji może być jednak zawodne. Podobny krój liter, dodatkowo w analogicznie 
brzmiącej inskrypcji, umieszczonej także na czaszy, zastosowano w kielichu z Lidz-
barka Warmińskiego, datowanym na czas ok. 150040 (il. 10). Litery są mniej staran-
nie cięte, szrafowanie tła nie poziome w skośną, dość nierówno realizowaną kratkę, 
jakość wykonawcza całego kielicha jest też nieco niższa niż w omawianym dziele 
elbląskim. Niemniej podobieństwa są wyraźne i jeszcze należy do nich powrócić. 
Co ważniejsze, wbrew opinii K.M. Kowalskiego stosowanie kapitały humanistycz-
nej na wyrobach złotników pruskich jest poświadczone dla przełomu XV i XVI 
wieku. Na potwierdzenie przytoczę kilka dzieł powstałych (zapewne w Toruniu) 
z fundacji biskupa chełmińskiego Mikołaja III Crapitza. Taki charakter ma napis po-
świadczeniowy na tarczy herbowej, wygrawerowany na stopie kielicha sprawione-
go w 1497 dla katedry w Chełmży41 (il. 11, 14). Podobny charakter ma inskrypcja na 

39 Należy chyba wykluczyć możliwość błędu w składzie drukarskim: tę informację zawarł 
w dwóch swoich odrębnych publikacjach, które ukazały się w dwuletnim odstępie.

40 K. Szczepkowska-Naliwajek 1987, s. 217 – 218, il. 135; M. Okulicz 2006, s. 80 – 81, nr 17.
41 Przeniesiony znacznie później do pobliskich Biskupic, obecnie eksponowany w Muzeum 

Diecezjalnym w Toruniu, K. Szczepkowska-Naliwajek 1987, s. 179, nr kat. 13, il. 130.
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nieco późniejszym kielichu, wybitnej klasy artystycznej, przeznaczonym przez tego 
samego fundatora w 1503 roku dla tego samego kościoła katedralnego42 (il. 15). 
Natomiast na jeszcze jednym kielichu wykonanym w tym samym roku dla katedry 
chełmżyńskiej staraniem tego samego biskupa43 inskrypcja poświadczeniowa ryta 
jest drobno ciętą frakturą gotycką. Za przekonujący dowód dla konieczności zacho-
wania szczególnej ostrożności niech posłużą liczne napisy grawerowane na krzyżu 
relikwiarzowym, przeznaczonym przez tego samego ofiarodawcę dla jego katedry 
w 1498 roku44: są to zarówno tekst fundacyjny na stopie, jak również inskrypcje 
identyfikacyjne dla licznych wyobrażeń figuralnych, zrealizowane obu rodzajami 
pisma – starszym, gotyckim i nowszym, „humanistycznym”; niejako wbrew ocze-
kiwaniom tekst dotyczący fundatora, sprawcy wielu przedsięwzięć artystycznych 
uskutecznionych u progu epoki nowożytnej, wygrawerowany został starszym kro-
jem liter.

Istotną trudność w próbie dokonania precyzyjnego datowania sprawia duże 
ujednolicenie formy i stylu wyrobów pruskich. Mimochodem wskazał na to już 
Johann Michael Fritz w swojej dysertacji poświęconej grawerunkom na późnośre-
dniowiecznych wyrobach złotniczych z obszaru szeroko rozumianej Europy środko-
wej45. Owo ujednolicenie dotyczy zarówno wolno zachodzących przemian formal-
nych wraz z upływem czasu (od poł. XV do 1 ćw. XVI w.) oraz niewielkiego wręcz 
znikomego zróżnicowania ze względu na geografię wyrobów. Tę myśl szczególnie 
mocno artykułowała i przekonująco uzasadniała Kinga Szczepkowska-Naliwajek, 
w kilku jej pracach na temat złotnictwa pruskiego, począwszy od artykułu będącego 
rezultatem wygłoszonego referatu na sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki w To-
runiu w 1983 roku46.

42 Przeniesiony do Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, K. Szczepkowska-Naliwajek 1987, 
s. 179 – 180, nr kat. 14, il. 127, 131.

43 Zachowała się w kościele konkatedralnym Św. Trójcy w Chełmży jedynie stopa tego kieli-
cha, K. Szczepkowska-Naliwajek 1987, s. 180, nr kat. 15, il. 102.

44 K. Szczepkowska-Naliwajek 1987, s. 181 – 182, nr kat. 17, il. 222 – 223, 226, 228 – 230.
45 J.M. Fritz, Gestochene Bilder. Gravierungen auf deutschen Goldschmiedearbeiten der Spät-

gotik, Köln – Graz: Böhlau Verlag 1966, zwł. s. 311 (zabytki z terenu Prus Krzyżackich a następnie 
Prus Królewskich omawia na s. 299 – 314. Znacznie częściej badacze wolą mówić o niemieckim 
obszarze językowym wzgl. krainach niemieckich („deutsche Landschaften”) oraz o Europie środ-
kowo-wschodniej; tak czyni też w tej książce J.M. Fritz, choć później używa owego prostszego, 
a wyrazistego określenia: Mitteleuropa (por. jego ważna dobrze ilustrowana monografia: Gold-
schmiedekunst der Gotik in Mitteleuropa, München: Verlag C.H. Beck 1982), wyznaczając zachod-
nią granicę tego obszaru na Renie, nawet dość znacznie go przekraczając, dostosowując do tam 
przebiegających granic Świętego Cesarstwa Rzymskiego (dopiero później z dodatkiem w nazwie: 
Narodu Niemieckiego). Pewna powściągliwość jest wszakże zrozumiała – pojęcie to może co inne-
go znaczyć dla osób pochodzących z naszych terenów, ale już zupełnie inny zakres ma dla miesz-
kańców byłej monarchii habsburskiej; z kolei w Niemczech termin ten obciążony był imperiali-
stycznymi ciągotami w czasach II Rzeszy. Termin zatem daleki jest od jednoznaczności.

46 K. Szczepkowska-Naliwajek, Złotnictwo toruńskie w okresie gotyku, w: Sztuka Torunia i zie-
mi chełmińskiej 1233 – 1815. Materiały sesji naukowej zorganizowanej dla uczczenia jubileuszu 
750-lecia Torunia w dniach 18 – 20 IV 1983, red. J. Poklewski, Warszawa – Poznań – Toruń: PWN 
1986, s. 221 – 245; por. jej dysertację opublikowaną jako Złotnictwo gotyckie na Pomorzu… 1987, 
s. 148, 151 (tu używa też pojęcia „własna szkoła regionalna”), s. 156 – 159.
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W swej często tutaj przywoływanej książce o złotnictwie gotyckim w zachod-
niej części państwa zakonu krzyżackiego, tworzącej następnie (od 1466 roku) te-
rytorium Prus Królewskich ta sama Autorka próbuje grupować liczne kielichy po-
wstałe na tym obszarze ok. 1500 roku – w ostatnich latach XV i w pierwszych XVI 
wieku, aż po lata 20. tegoż wieku. Jako najbardziej zbliżone do kielicha elbląskiego 
uważa trzy inne, z których dwa niestety zaginęły w, lub krótko po 1945 roku: z daw-
nego kościoła Augustianów w Reszlu, z katedry w Kwidzynie i – wspomniany już 
wyżej, jedyny zachowany – z kościoła par. w Lidzbarku Warmińskim47. Faktycz-
nie, pomiędzy tymi trzema występują liczne podobieństwa, pomimo niemożności 
skonfrontowania z rzeczywistością obserwacji w odniesieniu do obu zaginionych, 
czynionych tylko na podstawie archiwalnych fotografii. Łączy je kompozycja i pro-
porcje całości naczynia, a także istotne i charakterystyczne szczegóły, jak kolu-
mienki przy trzonie (choć, zauważmy, są one różnego kształtu, a występują dość 
często w dziełach tego czasu), przede wszystkim jednak charakterystyczny i unika-
towy sposób artykulacji i dekoracji stopy zarazem. Poszczególne pola rozdzielane 
są mianowicie listewkami w kształcie gałązek schematycznie ulistnionych, biegną-
cymi po grzbiecikach w linii załamania płaszcza. W górnej części stopy, w partii 
szyi wprowadzone są pomiędzy nimi łączniki w kształcie łuków dwuspadowych, 
w wyniku czego powstają arkadki wieńczące pola stopy. Tej cechy jednak kielich 
elbląski nie wykazuje. Trzon zbliża się do kielicha lidzbarskiego, choć znacznie 
lepiej i precyzyjniej wykonany; maswerkowy cokolik stopy jak w kielichu z Reszla, 
kolumienki podobne do zastosowanych w Kętrzynie. Odrębnie też ukształtowany 
jest koszyczek w kielichu elbląskim – z użyciem motywu wyrazistych palmetowych 
liści; podobne spotkać można w niektórych zabytkach pruskich, ale raczej w postaci 
zwróconej w dół koronki zamykającej szyję stopy.

Zgodzić się należy, że te trzy przywołane kielichy mogą stanowić wyrób jed-
nego warsztatu, zapewne warmińskiego; wprawdzie badaczka ta wskazuje przede 
wszystkim na Elbląg, jednak nie można wykluczyć możliwości realizacji w warsz-
tacie braniewskim. Właśnie Braniewo, także należące do ekskluzywnej grupy sze-
ściu wielkich miast pruskich, członków Hanzy, stanowiło aż do początku XVII wie-
ku mocną konkurencję dla Elbląga.

Kielich z kościoła Bożego Ciała zbyt jest odległy od tych trzech naczyń. Oprócz 
zupełnie innego sposobu rozwiązania stopy, wysokiej klasy grawerunków, należy 
jeszcze przywołać wydatną, zbudowaną z elementów architektonicznych opaskę 
oddzielającą stopę od trzonu, niejako impost, na którym wspiera się środkowa i gór-
na część kielicha. Podobne elementy z kolei występują sporadycznie w innych za-
bytkach pruskich (mając odpowiedniki w krajach nadreńskich), ale nie tak rozbudo-
wane i precyzyjnie rozczłonkowane. A właśnie tworząc jedną grupę nie wyłącznie 
dla tych trzech przywołanych dzieł, ale dla czterech, razem z analizowanym w tym 
tekście, K. Szczepkowska-Naliwajek, właśnie na podstawie atrybucji Freymannowi 
przyjęła elbląskie pochodzenie całej grupy. Dzieło omawiane jest wyjątkowe, jed-
nostkowe, unikatowe, choć wiele elementów łączy je, w różnych konfiguracjach, 
z czołowymi zabytkami pruskimi.

47 K. Szczepkowska-Naliwajek 1987, s. 91 – 92 oraz odpowiednio s. 235 – 236, nr kat. 148, 
s. 215, nr kat. 99, s. 217 – 218, nr kat. 107, il. 135 – 137.
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Kinga Szczepkowska szczególnie mocno podkreśla akcentowanie przejścia od 
stopy do trzonu w wielu pruskich zabytkach, będącego swoistym regionalnym wy-
różnikiem; z jednej strony wyraźnie rozgranicza te dwie części naczynia, z drugiej 
– powoduje pewną rytmiczność i dobre równomierne komponowanie bryły. Trzeba 
tu bowiem podkreślić, że przy zastosowaniu trzonu o tej samej rozpiętości co górna 
część stopy, co wylot jej szyjki, dodatkowo przy stosowaniu wielobocznych podzia-
łów takich samych dla stopy jak dla trzonu (zwykle 8-bocznych dla krzyży i mon-
strancji, 6-bocznych dla kielichów) graniaste linie podziałów płaszczyzn, przebiega-
jące od dołu ku górze płynną linią, podkreślałyby mocno niezakłóconą wertykalność 
naczynia, a w przypadku kielicha aż po osadzenie czaszy. Jednak ten sposób arty-
kulacji stosowany był w warsztatach pruskich przede wszystkim w przedmiotach 
większych, o wertykalnej kompozycji, jak monstrancje czy krzyże relikwiarzowe. 
Natomiast kielichy były zwykle zaopatrywane w owe liściaste koronki, a spora-
dycznie tylko stosowano niewielkie imposty48. Złotnicy często wzbogacali deko-
rację ścianek trzonu, przez co mocno odróżniają się od szyi (przy założeniu, że ta 
partia stopy pozostaje gładka; co nie zawsze ma miejsce). Inny, powszechny sposób, 
to nakładanie koronki na górną część szyi; tak czynili też chętnie złotnicy pruscy, 
preferując dość duże plastyczne palmetowe liście, podobne do tych na omawianym 
kielichu elbląskich. Wprowadzenie takiego członu pośredniego wyraźniej rytmizuje 
kielich, dając wzbogacone i harmonijne członowanie. Złotnicy pruscy przejęli ten 
motyw, podobnie jak uporczywe trzymanie się szeroko rozwartej czaszy o stożko-
wym kształcie49.

Kielichy górnoreńskie mają często jeszcze po początek XVI wieku rozwarte 
czasze, a trzony są wzbogacone kolumienkami, nawet zwielokrotnionymi lub dwu-
kondygnacyjnymi na wysokich cokołach50; wszystko to też prowadzi do wzbogace-
nia formy kielicha, przy pozostawieniu dominującej ich bryłowatości, przy nieskazi-
telnie czystych liniach bryły. Owe człony pośrednie pojawiają się na górnoreńskich 
monstrancjach, co uzasadnione jest ich znaczną wysmukłością; korzystnie zatem 
oddziałują dla pożądanego członowania całego wysokiego przedmiotu51. Częściej 

48 Wymienić należy przede wszystkim kielich z fundacji Baltazara Stockfischa w 1488 do ko-
ścioła w Barczewie (il. 13), bliski z nim spokrewniony kielich z Heinersdorf w Brandenburgii, ob. 
w berlińskim Kunstgewerbemuseum, czy dwa niezachowane: d. w kościele w Świerkach, z ok. 1500 
i nieco późniejszy w kościele w Nawiadach; zob. K. Szczepkowska-Naliwajek 1987, odpowiednio 
s. 208 – 209, 240, 221 – 22, nr kat. 83, 160, 118, il. 117, 123, 97, 143. Odnośnie do kielicha w Bar-
czewie zob. przyp. 56. O kielichu z Heinersdorf ostatnio L. Lambacher, Der Heinersdorfer Kelch 
– ein Meisterwerk spätgotischer Goldschmiedekunst und Zeugnis europäischer Kunstbeziehungen 
im 15. Jahrjundert, w: Im Dialog mit Raubrittern und Schönen Madonnen. Die Mark Brandenburg 
im späten Mittelalter, red. C. Bergstedt i in., Berlin: Lukas Verlag 2011, s. 376 – 380.

49 Co w ciągu XV wieku było już odosobnione; preferowano czasze głębokie, o coraz bardziej 
stromo wyprowadzanym płaszczu; tradycyjnego wzorca trzymali się właśnie dość powszechnie 
w Nadrenii, od Górnej aż po Niderlandy; za ich przykładem poszli złotnicy pruscy, zob. K. Szczep-
kowska-Naliwajek

50 Spätgotik am Oberrhein.Meisterwerke der Plastik und des Kunstgewerbes 1450 – 1530.  
Ausstellung im Karlsruher Schloß 4. Juli – 5. Oktober 1970, Badisches Landesmuseum Karlsruhe 
1970, s. 254 – 255, nr kat. 188, 189, il. 162, 165 (oprac. J.M. Fritz).

51 Ibidem, s. 238 – 239, 241 – 243, nr kat. 192, 196, 197, il. 171 – 173 (oprac. J.M. Fritz).
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jednakże pojawiają się na późnogotyckich zabytkach z terenu dolnej Nadrenii52. 
Okazały, architektoniczny, mocno zaznaczający się człon pośredni, wykazuje kie-
lich z Kaiserswerth k. Düsseldorfu, fund. w 1524 roku53 – kielich elbląski posiada 
podobnie drobiazgowo rozbudowany człon, ale nie w postaci większych członów 
architektury, a zbudowany jedynie z detali; proporcje także nieco odmienne, z po-
wodu bardziej rozłożystej stopy i posadowienia jej na płaskim cokoliku, przez co 
cała podstawa zdaje się znacznie bardziej poziomo rozbudowana. Ta cecha też wy-
różnia nasz kielich, przydaje mu wyjątkowości.

Kielich z kościoła Bożego Ciała wyróżnia bogactwo formalne i wyraziste czło-
nowanie zarazem. Delikatne, pełnoplastyczne detale architektoniczne tworzą koron-
ką oplatającą zwieńczenie stopy i stanowią zarazem podstawę trzonu, a także zacie-
rają graniastość trzonu – powoduje to swoiste rozedrganie tych części bryły naczynia 
w kontraście z gładkimi, „nieporuszonymi” partiami stopy i czaszy. W wyniku 
przemyślanej, konsekwentnie stosowanej alternacji wypolerowane, połyskujące po-
wierzchnie stopy przedzielone zostały ażurowym cokolikiem, natomiast obła czasza 
ujęta została w reliefowymi liśćmi koszyka i przedzielona grawerowaną inskrypcją.

Większość kielichów pruskich z lat ok. 1500 roku osiąga wysokość 19 cm, a by-
wają też niższe, mające 17 – 18 cm. wysokości; ze znanych mi naczyń tego typu je-
dynie kolejny kielich fundowany przez biskupa Mikołaja III Crapitza (1508 – 1514) 
dla kościoła św. Anny w Lubawie54 wyrasta na wysokość 21 cm. Dopiero kielichy 
wczesnonowożytne śmiało sięgają wyżej, natomiast wcześniejsze, XIV-wieczne za-
dowalają się rozmiarami wynoszącymi znacznie mniej, ok. 14 – 17 cm. Na tym tle 
kielich elbląski, mierzący 20,6 cm odznacza się okazałością. Jednak nie tylko pod 
względem ilościowym, w zakresie jego dymensjów. Jest okazały biorąc pod uwa-
gę zróżnicowanie formy przez wielość różnorodnych elementów i zastosowanych 
technik wykonawczych. Obydwie te cechy są ze sobą sprzężone – poszczególne 
partie i fragmenty kielicha realizowane są przy użyciu różnych technik; przy tym 
następuje przemienność form rozdrobnionych i płaszczyzn gładkich, swoista alter-
nacja prowadząca do efektu wzbogacenia, a poprzez pewną rytmiczność do uspo-
kojenia całościowego efektu wizualnego. Pewne partie są szczególnie wyraziste, 
zwłaszcza elementy plastyczne i reliefowe, inne delikatnie ujawniają się dopiero 
przy uważnym, kameralnym oglądzie z niewielkiego dystansu. Należy też podkre-
ślić wysoki kunszt wykonawczy, wielką staranność w realizacji poszczególnych 
części, niezależnie od zastosowanej techniki, czystość realizacji formy złotniczej, 
bryły i płaszczyzny, wręcz wirtuozerię wytwórczą. Umiejętne komponowanie bryły 
naczynia koresponduje tu z niezawodną dokładnością kształtowania partii wykuwa-
nych, precyzją cyzelowania elementów odlewanych, pewnością rylca grawerskiego 
i dokładnością w polerowaniu partii gładkich.

52 Kielichy dat. 1481 – 1409, ok. 1500, monstrancja 1470, Herbst des Mittelalters. Spätgotik 
in Köln und am Niederrhein. [Kat. wystawy] Kunsthalle Köln, 20. Juni bis 27. September 1970, 
s. 109 – 112 nr kat. 212, 216, 224, (oprac. J.M. Fritz, D. Lüdke). Liczne przykłady z obszarów na-
dreńskich, a także Westfalii i krain sąsiednich przytacza J.M. Fritz 1982, nr 449 – 466, 472, 676, 
778, o różnym sposobie ukształtowania, ale nie tak drobiazgowym, jak w omawianym kielichu 
elbląskim.

53 J.M. Fritz 1966, s. 489, nr kat. 333, il. 342.
54 K. Szczepkowska-Naliwajek 1987, s. 219 – 220, nr kat. 113, il. 138.
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To poczucie bogactwa i uporządkowania zarazem nie jest wcale przypadkowe. 
Wystarczy poprowadzić pewne linie przy wybranych punktach obrysu kielicha, 
punktach skrajnych lub końcowych, by stwierdzić, iż powstałe linie tworzą dwa 
boki trójkąta, a podstawą jest jedna z poziomych krawędzi naczynia. Taka kom-
pozycja bryły sprzyja niewątpliwie optycznemu uporządkowaniu całego naczynia.

KONKLUZJA

Kielich elbląski zaliczyć należy do elitarnej grupy najwybitniejszych kielichów 
pruskich (spośród kilku dziesiątków) wykonanych w 2. połowie XV do początków 
XVI wieku, obok kielicha Bractwa Kapłańskiego w Tczewie z 3. ćwierci XV wie-
ku55, najpewniej gdańskiej roboty (il. 12), dwu wyżej wspomnianych kielichów 
w Chełmży (obu z fundacji bpa Crapitza z 1497 i 1503), będących zapewne wyroba-
mi warsztatów toruńskich (il. 14 – 15), czy kielicha sprawionego w 1488 do kościo-
ła w Barczewie przez Balthasara Stockfischa56, zapewne roboty złotnika braniew-
skiego (il. 13). Jeśli ten pierwszy wyróżnia się bogactwem plastycznej dekoracji 
sąsiadującej z rozbudowanymi grawerowanymi przedstawieniami figuralnymi, oba 
drugie zniewalają spokojną, zwartą i dostojną bryłą, ten trzeci zrównoważoną formą 
i wprowadzeniem barwnej, emaliowanej dekoracji i wyrazistymi rytami, omawiany 
elbląski zniewala równowagą czytelnej bryły skontrastowanej z niezwykle delikat-
ną, wykwintną, bogatą dekoracją. Wszystkie zarazem wykazują nie tylko wysoki 
poziom artystyczny i techniczny, ale też prezentują różnorodne sposoby kształtowa-
nia tego podstawowego naczynia liturgicznego, niepozornego pod względem roz-
miarów, pozornie mało atrakcyjnego, a jednak dającego wybitnym artystom moż-
liwość zaprezentowania rozmaitych możliwości kompozycyjnych. Kielich elbląski 
zajmuje pozycję wyraźnie osobną i szczególną.

KIELICH Z KOŚCIOŁA BOŻEGO CIAŁA W ELBLĄGU

STRESZCZENIE

Kielich z kościoła szpitalnego Bożego Ciała w Elblągu należy do najwybitniejszych 
dzieł złotnictwa na terenie dawnych Prus Królewskich. Na podstawie znaku złotniczego – co 
wówczas było jeszcze rzadkością – wiązany jest z osobą Dionisiusa Freymanna, złotnika 
czynnego w Elblągu od 1508 roku. Kielich wyróżnia się starannością wykonania, wysoką 
jakością techniczną, ale także wysokiej klasy kompozycją formy, przy zastosowaniu różnych 
środków wyrazu artystycznego. Zajmuje pozycję odrębną w całej obfitej wytwórczości ów-
czesnych złotników pruskich. Po 1945 roku uchodził za zaginiony, ofiarowany Prymasowi 
Polski kard. Stefanowi Wyszyńskiemu po 1967 i przekazany przez niego w 1970 do Skarbca 
katedry w Gnieźnie.

55 J.M. Fritz 1982, nr 559; K. Szczepkowska-Naliwajek 1987, s. 241 – 242, nr kat. 162, il. 72, 74.
56 J.M. Fritz 1966, s. 313, nr kat. 751; K. Szczepkowska-Naliwajek 1987, s. 175, nr kat. 3, 

il. 116, 120 – 122; M. Okulicz 2006, s. 70 – 73, nr kat. 13.
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CHALICE FROM THE CORPUS CHRISTI CHURCH IN ELBLĄG

SUMMARY

The chalice from the Corpus Christi hospital church in Elbląg is one of the most out-
standing works of goldsmithing in the area of former Royal Prussia. On the basis of the 
goldsmith’s mark - which was still rare at the time - it is associated with the person of Dioni-
sius Freymann, a goldsmith active in Elbląg since 1508. The chalice is distinguished by its 
meticulous workmanship, its high technical quality, but also by its high-class composition of 
form, using various means of artistic expression. It occupies a position of distinction in the 
entire abundant output of Prussian goldsmiths of the time. After 1945 it was thought to have 
been lost, donated to the Primate of Poland, Cardinal Stefan Wyszyński, after 1967 and given 
by him in 1970 to the Treasury of Gniezno Cathedral.

KELCH AUS DER HEILIGE LEICHNAM-KIRCHE IN ELBING

ZUSAMMENFASSUNG

Der Kelch aus der Corpus-Christi-Spitalkirche in Elbing ist eines der herausragendsten 
Werke der Goldschmiedekunst im Gebiet des ehemaligen Königlichen Preußens. Aufgrund 
der damals noch seltenen Goldschmiedemarke wird sie mit der Person von Dionisius Frey-
mann in Verbindung gebracht, einem seit 1508 in Elbing tätigen Goldschmied. Der Kelch 
zeichnet sich durch seine sorgfältige Verarbeitung, seine hohe technische Qualität, aber auch 
durch seine hochwertige Formkomposition mit verschiedenen künstlerischen Ausdrucksmit-
teln aus. Sie nimmt in der gesamten reichhaltigen Produktion der preußischen Goldschmiede 
jener Zeit eine herausragende Stellung ein. Nach 1945 galt es als verschollen, wurde nach 
1967 dem Primas von Polen, Kardinal Stefan Wyszyński, geschenkt und von diesem 1970 
der Schatzkammer der Kathedrale von Gniezno übergeben.
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ILUSTRACJE
Il. 1. Kielich z kościoła Bożego Ciała w Elblągu, 

Dionisius Freymann, ok. 1510 – 1520. Gnie-
zno, Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Il. 2. Kielich z kościoła Bożego Ciała 
w Elblągu, Dionisius Freymann, 

ok. 1510 – 1520, stopa
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Il. 3. Kielich z kościoła Bożego Ciała w Elblągu, 
Dionisius Freymann, ok. 1510 – 1520, fragm. 
stopy: Adoracja Najświętszego Sakramentu

Il. 4. Kielich z kościoła Bożego Ciała w Elblągu, 
Dionisius Freymann, ok. 1510 – 1520, fragm. 
stopy: św. Anna Samotrzeć

Il. 5. Kielich z kościoła Bożego Ciała w Elblągu, 
Dionisius Freymann, ok. 1510 – 1520, fragm. 
stopy: św. Jerzy
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Il. 6. Kielich z kościoła Bożego Ciała w Elblą-
gu, Dionisius Freymann, ok. 1510 – 1520, 
fragm. stopy: św. Barbara

Il. 7. Kielich z kościoła Bożego Ciała w Elblą-
gu, Dionisius Freymann, ok. 1510 – 1520, 
fragm. stopy: Maria nauczająca Jezusa

Il. 8. Kielich z kościoła Bożego Ciała w Elblą-
gu, Dionisius Freymann, ok. 1510 – 1520, 
fragm. stopy: św. Katarzyna
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Il. 9. Kielich z kościoła Bożego Ciała w Elblągu, 
Dionisius Freymann, ok. 1510 – 1520, trzon

Il. 10.  Kielich, warsztat warmiński (braniew-
ski?), ok. 1500. Lidzbark Warm., kościół 
par. św. Apostoła Piotra i Pawła. Wg M. 
Okulicz 2006, s. 81

Il. 11.  Kielich z katedry w Chełmży, fund. bpa 
Mikołaja III Crapitza, warsztat toruński, 
c. 1497 r., fragm. stopy z herbem Rola. 
Toruń, Muzeum Diecezjalne
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Il. 12.  Kielich Bractwa Kapłańskiego, warsztat 
gdański, 3 ćw. XV w. Tczew, kościół par. 
Krzyża Św.

Il. 13.  Kielich fund. Baltazara Stockfischa, 
warsztat warmiński (Braniewo?, El-
bląg?), c. 1488 r. Barczewo, Kościół par. 
św. Anny i św. Szczepana

Il. 14.  Kielich z katedry w Chełmży, fund. bpa 
Mikołaja III Crapitza, warsztat toruński, 
c. 1497 r. Toruń, Muzeum Diecezjalne
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Il. 15.  Kielich z katedry w Chełmży, fund. bpa 
Mikołaja III Crapitza, warsztat toruński, 
c. 1503 r. Pelplin, Muzeum Diecezjalne

Wszystkie zdjęcia z wyjątkiem il. 10 (fot. Grzegorz Kumorowicz) wykonał  
Wacław Górski.
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W średniowiecznej Europie, a zwłaszcza na jej Zachodzie surowa forma ży-
cia pustelniczego jaką podejmowali świeccy rekluzi i rekluzy była o wiele bardziej 
znana i rozpowszechniona niż na obszarach obejmujących obecną Rzeczpospolitą. 
Świadczą o tym zarówno zachowane do dzisiaj wewnątrz opactw i świątyń pustel-
nie, które można zwiedzać, liczby osób decydujących się na tę formę życia idące 
w setki na terytoriach poszczególnych księstw i królestw, jak i zachowane w zaso-
bach Kościoła Reguły, według których realizowane i formowane było powołanie 
osób podejmujących trud służenia Bogu i wspólnocie jako rekluzi i rekluzy.

Z treści średniowiecznych – reguł dla pustelnic – rekluz wynika, że wszyst-
kie one zakorzenione były w Regule napisanej ok. 540 roku przez św. Benedykta 
z Nursji dla mnichów na Monte Cassino. Ze względu na podjęty temat zalecenia Be-
nedykta dotyczące właściwego odzienia zostaną przedstawione w pierwszej części 
tego opracowania (I). Jako kolejna zostanie przedstawiona pierwsza znana na łaciń-
skim Zachodzie reguła dla pustelników zatytułowana Regula Solitariorum, napisana 
w IX wieku przez Grimlaico, który był kapłanem i rekluzem (II). Do jego reguły 
odnoszą się także późniejsi autorzy, w tym przede wszystkim znany współpracow-
nik św. Bernarda z Clairvaux – św. Aelred z Rievaulx. Za sprawą rozbudowanej 
sieci klasztorów benedyktyńskich i cysterskich jego zasady funkcjonowania rekluz 
w pustelniach szybko się rozpowszechniły zdobywając w Kościele aprobatę, uzna-
nie i popularność (III). W dalszej części opracowania znajdą się też odniesienia do 
późnośredniowiecznej Reguły Ancrene Wisse, która również czerpała z zasad opi-
sanych przez poprzedników (IV). Na zakończenie przedstawione zostaną wskazania 
z pism źródłowych Jana z Kwidzyna, który pozostawił na stronicach swoich dzieł 
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pewne informacje dotyczące ubioru bł. Doroty z Mątów po tym, jak 2 maja 1393 
roku została uroczyście wprowadzona i odosobniona w pustelni (V).

ZALECENIA DOTYCZĄCE ODZIENIA  
WEDŁUG REGUŁY ŚW. BENEDYKTA

Św. Benedykt z Nursji w swojej Regule napisanej dla mnichów na Monte Cassi-
no ok. 540 roku scharakteryzował różne formy funkcjonowania w ówczesnym Ko-
ściele. W rozdziale zatytułowanym O różnych rodzajach mnichów, św. Benedykt 
zdefiniował ich w sposób następujący:

Cztery są, jak wiadomo, rodzaje mnichów. Pierwszy nosi nazwę cenobitów, tj. tych, 
którzy żyją w klasztorze i pełnią służbę pod regułą i opatem.

Drugi to anachoreci, tzn. pustelnicy1. Oni to nie w pierwszym porywie zachwytu 
nad życiem mniszym, lecz przechodząc długą próbę w klasztorze, od wielu uczyli się, 
jak należy walczyć z diabłem, a dobrze przygotowani w szeregach braci do samotnej 
walki na pustyni i dość już silni, by obejść się bez pomocy bliźniego, są w stanie, 
z pomocą Bożą, zmagać się w pojedynkę ze złem czającym się w ciele i w myślach.

Trzecim, całkiem obrzydliwym rodzajem mnichów, są sarabaici. Żadna reguła 
nie była im mistrzynią i nie wypróbowała ich jak złoto w ogniu. Rozmiękli jak ołów, 
w postępowaniu zachowują nadal wierność światu, a swoją tonsurą jawnie kłamią 
Bogu. Zamykają się po dwóch lub trzech, a nawet samotnie, bez żadnego pasterza, 
w owczarniach nie Pańskich, lecz swych własnych. Prawem ich jest zaspokajanie 
swych pragnień. Cokolwiek sobie zamyślą lub co wybiorą, to mianują świętym, 
a czego nie chcą, to uważają za niedozwolone.

Czwarty rodzaj mnichów to ci, których nazywają mnichami wędrownymi (gy-
rovagi). Przez całe życie wędrują oni po różnych okolicach, goszcząc po trzy lub 
cztery dni w rozmaitych klasztorach. Zawsze się włóczą, pozbawieni wszelkiej sta-

1 Termin „anachoreta” pochodzi od greckiego słowa anachoreo, oznaczającego wycofać się, 
oddalić się. Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, t. I, Warszawa 1958, s. 169. Nato-
miast zgodnie z łacińskim źródłosłowem słowa anchora, czyli kotwica (fr. ancre; ang. anchor) 
specjalną funkcję związaną z powołaniem do życia w warunkach „odcięcia” od świata przypisy-
wano w średniowieczu rekluzom. Wierzono, że poprzez swoje odosobnienie od spraw świeckich 
i szczególną relację z Chrystusem, stanowili oni swoiste duchowe „zakotwiczenie” lokalnej wspól-
noty w Bogu. Na tym polegało zadanie i powołanie rekluz – na życiu ukrytym z Jezusem w Bogu 
i duchowa posługa wobec wspólnoty i potrzebujących. Według ks. prof. P. Szczura: „w czasach 
starożytności chrześcijańskiej anachoretami nazywano mężczyzn (rzadziej kobiety), którzy udawali 
się na miejsca pustynne w przekonaniu, że porzucenie świata i oddalenie się od spraw doczesnych, 
stanowi ideał życia chrześcijańskiego i jest najpewniejszą drogą do osiągnięcia zbawienia”. Przy-
kładem osoby praktykującej takie życie może być prorok Eliasz (por. 1 Krl 17,2 – 6; 19,9), Jan 
Chrzciciel (por. Łk 1,80) lub św. Antoni Pustelnik (251 – 356). P. Szczur, Referat wygłoszony na spo-
tkaniu Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, Centrum Promocji IFŻK 
oraz diecezjalnych referentów ds. IFŻK, Siedlce, 12 marca 2016 r., dostęp online: 14. 05. 2022,  
< http://www.ifzk.episkopat.pl/dokumenty/pustelnicy_2016.pdf>.
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łości, a służą tylko własnym zachciankom i rozkoszom podniebienia, pod każdym 
względem gorsi jeszcze od sarabaitów2.

Reguła św. Benedykta w sposób spójny przedstawia i reguluje zasady dotyczą-
ce wszystkich obszarów życia człowieka, który decyduje się poświęcić budowaniu 
głębszej i wyłącznej relacji z Bogiem. Zalecenia św. Benedykta odnoszą się więc 
przede wszystkim do spraw dotyczących duchowości i formowania umocnionej da-
rami Boga duszy, ale zwracają też uwagę na sprawy porządkowe, konieczność pracy 
dostosowanej do możliwości i umiejętności, potrzebę pielęgnowania i troski wobec 
chorych współbraci, odpowiedniego odżywiania i odzienia.

Kwestii odzienia poświęcony został 55 rozdział Reguły św. Benedykta, który 
zatytułowano: O ubraniu i obuwiu mnichów. Zawiera on następujące wytyczne:

1 Ubrania należy braciom dawać dostosowane do warunków miejscowych i kli-
matu, 2 gdyż w zimnych okolicach potrzeba więcej, a mniej w ciepłych. 3 Opat musi 
wziąć to pod uwagę.

4 My jednak sądzimy, że w klimacie umiarkowanym wystarczy każdemu mnicho-
wi kukulla i tunika, 5 w zimie kukulla wełniana, w lecie lekka lub znoszona, 6 ponad-
to szkaplerz do pracy, na nogi zaś pończochy i buty. 7 Nad kolorem tych wszystkich 
rzeczy ani nad ich wyglądem niech się bracia nie zastanawiają, ale niech noszą 
takie, jakie można znaleźć w kraju, w którym żyją, albo jakie można taniej sprawić.

8 Opat zaś powinien zadbać o właściwe rozmiary, aby odzież była nie za krótka, 
lecz dostatecznie długa dla noszących ją mnichów.

9 Kto otrzymuje nowe ubranie, niechaj od razu odda stare, które zostanie złożo-
ne w westiarni i przeznaczone dla biednych. 10 Mnichowi wystarczą bowiem dwie 
tuniki i dwie kukulle, żeby mógł je prać i zmieniać na noc. 11 Wszystko ponad to jest 
zbyteczne i należy usunąć. 12 Także pończochy i każdą inną rzecz starą bracia mu-
szą oddać, gdy otrzymują nowe. 13 Wysłani w podróż dostają z westiarni spodnie, 
które po powrocie zwracają wyprane. 14 Również kukulle i tuniki, wydawane podró-
żującym z westiarni i po powrocie przez nich zwracane, powinny być nieco lepsze od 
tych, jakie nosi się zazwyczaj.

15 Do posłania łóżka wystarczy mata, szorstkie prześcieradło, przykrycie i pod-
główek. 16 Łóżka te jednak opat powinien często przeglądać, czy nie znajdzie w nich 
jakiejś prywatnej własności mnicha. 17 Gdyby u kogoś odkryto coś takiego, czego 
nie otrzymał on od opata, winny podlega bardzo ciężkiej karze.

18 Aby wykorzenić do reszty tę występną skłonność do posiadania czegoś na 
własność, opat powinien dawać mnichom wszystko, czego im potrzeba, 19 a mia-
nowicie: kukullę, tunikę, pończochy, buty, pas, nóż, rylec, igłę, chustkę do nosa, 
tabliczki do pisania, a wówczas nie będą już mogli tłumaczyć się konieczną potrze-
bą. 20 Opat powinien jednak zawsze mieć w pamięci to ważne zdanie z Dziejów Apo-
stolskich: każdemu rozdzielano według potrzeby (Dz 4,35). 21 A zatem i on również 
niechaj uwzględnia raczej potrzeby słabych niźli złą wolę zazdrosnych. 22 A przy 
wszystkich decyzjach niech myśli o tym, że Bóg go potraktuje tak, jak on braci3.

2 Św. Benedykt z Nursji, Reguła, dostęp online: 12. 05. 2022, <https://opoka.org.pl/biblioteka-
/T/TS/regula_osb_01.html>.

3 Reguła św. Benedykta, oprac. T. Dąbek, dostęp online: 29. 06. 2022, <https://opoka.org.pl/bi-
blioteka/T/TS/regula_osb_03.html>.
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W zaleceniach św. Benedykta wyraźnie widać zastosowanie cnót kardynalnych 
w praktyce. Roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo, które pomagają 
gospodarować w przypadku omawianej kwestii odzieniem w sposób zgodny z za-
mysłem Boga.

ZALECENIA W KWESTII ODZIENIA  
WEDŁUG REGULA SOLITARIORUM GRIMLAICO

Autorem napisanej w IX wieku Regula Solitariorum (Reguły dla samotników) 
jest kapłan i zarazem rekluz o imieniu Grimlaico (Grimlaicus lub Grimlaic)4. Jego 
Regula Solitariorum rozpoczyna się prologiem, po którym następuje 69 rozdziałów. 
Autor osiągnięcia świętości przez rekluzów upatrywał w życiu codziennym poprzez 
podejmowanie modlitwy, lectio divina, prac ręcznych, walki wewnętrznej, unikania 
znudzenia serca i umysłu oraz w podejmowaniu aktów miłości Boga i bliźniego, 
posłuszeństwie, dyskrecji i milczeniu. W swojej Regule Grimlaico wskazuje na ko-
nieczność wyrzeczenia się świata, ale nie zachęca do samotności absolutnej, do-
puszcza bowiem możliwość przyjmowania przez rekluzów gości. W związku z tym, 
że w 39 rozdziale reguła ta zaleca rekluzom 6 godzin pracy dziennie5, autor widzi 
potrzebę posiadania przez rekluzów małego ogrodu, gdzie mogliby wychodzić dla 
odpoczynku, zaczerpnięcia świeżego powietrza oraz uprawy warzyw i owoców, 
które powinny stanowić główny składnik jadłospisu anachoretów6.

Odzieniu rekluzów świeckich i duchownych poświęcił Grimlaico rozdział 49 
swojej reguły. Zaleca on by wzorować ubiór rekluzów na ubiorze zakonnika św. 
Benedykta. Dla rekluza, który był mnichem Regula Solitariorum zaleca: dwie tuniki 
i dwie czarne kukulle7, ponadto dla księdza ornat, dwie alby, dwie stuły8.

Według reguły Grimlaico u świeckiego rekluza w odzieniu wierzchnim kukulle 
zastępuje płaszcz (cappa), z prostej tkaniny latem i z podszewką zimą9. Nadal wolno 
mu było nosić pełny płaszcz i dwa podkoszulki10. Pustelnik mógł swobodnie nosić 
buty lub sandały, albo chodzić boso11. Powinien też dbać o higienę i zarost. W roz-

4 W drugiej części dzieła Grimlaico na podstawie Listu opata Cluny Piotra Czcigodnego do 
rekluzy Gisleberto omówione zostały pokusy rekluzy, czyli pycha, lenistwo, niepotrzebne rozmowy 
i skąpstwo, choć w związku z możliwością przyjmowania darowizn, nierzadka też była chciwość. 
Regula Solitariorum Grimlaico jest szczegółowo opracowana we francuskim dziele Les Recluseries 
autorstwa Labbé Luis-Antoine-Augustin Pavy, wydanym w Lyonie w 1875 roku, https://gallica.bnf.
fr/ark:/12148/bpt 6k749972.r=Recluse.langFR (11. 06. 2022), s. 82 – 93.

5 Ibidem, s. 90.
6 Ibidem, s. 87. W dniach świątecznych jego Reguła zezwala na spożywanie małych rybek, 

a w okresie choroby mięsa. Codziennie rekluz/a powinien otrzymywać według niego odpowiednik 
około ½ litra wina oraz funt chleba. Ibidem, s. 91.

7 Kukulla – rodzaj wierzchniego płaszcza z kapturem, noszonego przez mnichów na tunice 
podczas modlitw w chórze. Zob. M. Daniluk, Kukulla, EK t. 10, k. 167 – 168.

 8 Ibidem, s. 92.
 9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
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dziale 51 autor zaleca, aby rekluz nie pozwalał, aby jego broda i włosy rosły dłużej 
niż przez czterdzieści dni12.

Co warte zauważenia Regula Solitariorum Grimlaico zwraca uwagę na to, by 
dostosować ubiór i jego ocieplenie do klimatów panujących w różnych krajach13. 
W rozdziale 50 zaznaczono ponadto, że pustelnik na swoim posłaniu składającym 
się ze stelaża, materaca i podgłówka (poduszki) ma spać przepasany i ubrany14. Po-
winien też używać włosiennicy. Zalecenia te jak widać korelują z Regułą św. Bene-
dykta, w odniesieniu zaś do rekluzów świeckich poprzez ubiór podkreślają ich rezy-
gnację z życia w świecie, obraną drogę uduchowienia oraz mistyczne związanie się 
z sacrum, czemu sprzyjać miała niewielka powierzchnia pustelni wynosząca 10 stóp 
(ok. 3 metrów kwadratowych) oraz oratorium przylegające do kościoła, aby mógł 
przez małe okienko składać swoje ofiary przez ręce kapłana uczestnicząc we Mszy 
św., jednoczyć się z modlitwami i pieśniami zakonników i odpowiadać ludziom, 
którzy przychodzą się z nim konsultować w sprawach duchowych i życiowych15. 
Okienko to powinno posiadać podwójną zasłonę, aby ukryć przed wiernymi widok 
rekluza, o czym mówi 15 rozdział Regula Solitariorum Grimlaico16.

ZALECENIA DOTYCZĄCE ODZIENIA  
WEDŁUG DE INSTITUTIONE INCLUSARUM  

ŚW. AELREDA Z RIEVAULX

Dobrze znanym w późnym średniowieczu dziełem regulującym funkcjonowanie 
w Kościele rekluz był rozpowszechniony dzięki cystersom i przetrwały do dzisiaj 
zbiór zasad napisany przez św. Aelreda z Rievaulx pt. De institutione inclusarum17. 
Dzieło to zostało napisane w języku łacińskim ok. 1162 roku i początkowo prze-
znaczone było do użytku rodzonej siostry św. Aelreda18. Autor starał się opracować 
swoją regułę, korzystając z Reguły św. Benedykta oraz różnych zaleceń Ojców Ko-

12 Ibidem, s. 93.
13 Ibidem, s. 93.
14 Ibidem, s. 92.
15 Ibidem, s. 86.
16 Ibidem.
17 Współcześnie De institutione inclusarum wydano w dwóch wersjach w Anglii w 1950 r. oraz 

w 1963 r. we Francji pt. La vie de recluse [et] La prière pastorale (Wydawca Editions du Cerf). 
Komantarz i omówienie wydanych dzieł Aelreda opublikował także w Polsce – R. Groń, Pisma 
duchowe Aelreda z Rievaulx, ZN KUL, R. 49, nr 1 (2006), s. 47 – 78. Dzieło pt. Reguła dla pustelni-
cy. Modlitwa pastoralna w przekładzie Magdaleny Czubak ukazało się w 2012 r. w Wydawnictwie 
Marek Derewiecki. Dalej: Reguła dla pustelnicy.

18 Św. Aelred ur. w 1110 r. w Hexham (pn. Anglia), zm. 12 stycznia 1167 r. w Rievaulx, 
gdzie sprawował urząd opata cystersów. Jest autorem kazań, traktatu psychologicznego De anima 
oraz napisanego dla swojej siostry prowadzącej życie rekluzy De institutione inclusarum (PL 32, 
1451 – 1474). Ze względu na autorstwo głębokiego wewnętrznie traktatu De spiritali amicitia (pol. 
O przyjaźni duchowej), który doczekał się przekładu na wiele języków nowożytnych, nazywany jest 
doktorem przyjaźni. – Wydanie polskie: Aelred z Rievaulx, Przyjaźń duchowa, tłum. M. Wylęgała, 
Kęty 2004. v. R. Groń, „Spór o Aelreda”. W poszukiwaniu prawdziwego oblicza Aelreda z Rievaulx, 
Kęty 2005, s. 25 – 44; K. Bałczewski, Aelred św., EK, t. 1, k. 122.
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ścioła, które według niego zawierają zasady kształtujące „człowieka wewnętrzne-
go”19. W związku z tym, że św. Aelred piętnuje w swojej regule pustelnice, które 
gromadzą bogactwa, powiększają swoje stada bydła, śledząc ceny kupna i sprzeda-
ży zwierząt20, co koncentruje ich uwagę na tym, co na zewnątrz, w świecie, zrozu-
miałym jest, że w swoich przepisach zwraca również uwagę na odpowiedni ubiór 
rekluz. Według niego pustelnica rozmawiając z mężczyzną powinna mieć zasło-
niętą twarz21. Przy czym zgodnie z De institutione inclusarum: Welon nie powinien 
być z delikatnego, czy kosztownego materiału, ale w ciemnym kolorze, gdyż tkanina 
różnokolorowa wydawać się może zbyt powabna. Pustelnica powinna też posiadać 
obuwie, pończochy i trzewiki wedle potrzeby22.

Św. Aelred zaznacza w swojej regule, że odzienie ma służyć wyłącznie do 
ochrony przed chłodem23. Według niego: Zimą pustelnica może używać ubrań grub-
szych ze skóry lub futra. Natomiast w lecie powinna mieć jedną szatę. Zawsze może 
używać dwóch koszul: z lnu lub z wełny24. To, co dla Aelreda w odniesieniu do 
ubioru pustelnic zdaje się być najważniejsze to zastrzeżenie odnoszące się do cnoty 
umiaru, że Zawsze jednak powinna starannie strzec swego ubóstwa, aby posiadać 
nieco mniej, niż ma dozwolone zgodnie z koniecznością25.

ZALECENIA DOTYCZĄCE ODZIENIA WEDŁUG ANCRENE WISSE 
(ANCRENE RIWLE, GUIDE FOR ANCHORESSES)

Kolejnym, także znanym i rozpowszechnionym w późnym średniowieczu dzie-
łem dotyczącym funkcjonowania pustelni jest napisane w języku środkowoangielskim 
ok. 1200 r. Ancrene Wisse (Ancrene Riwle, Guide for Anchoresses). Zostało ono naj-
pierw przetłumaczone na francuski i łacinę, a następnie na inne języki, pozostając 
w użyciu aż do XVI wieku. Ancrene Wisse składa się z ośmiu części, w których 
opisane zostały: służba Boża (nabożeństwa), zachowania (poruszenia) serca i asce-
za niwelująca rozproszenia zmysłów, pouczenia moralne i przykłady (poruszenia 
uczuciowe wewnętrzne), pokusy cielesne i duchowe, spowiedzi, pokuty, miłość 
Chrystusa i sprawy domowe. Części 1 i 8 dotyczą tego, co nazywa się „regułą ze-
wnętrzną” (odnoszącą się do zewnętrznego funkcjonowania rekluz), podczas gdy 
części 2 – 7 dotyczą „reguły wewnętrznej” (odnoszącej się do życia wewnętrznego 
rekluz). Dzieło to, podobnie jak De institutione inclusarum św. Aelreda, wyraźnie 
rozróżnia funkcjonowanie pustelników (eremitów) od rekluzów. Pierwsi szukając 
przestrzeni pustyni w oddaleniu od terenów zamieszkałych mogli zmieniać swoją 
lokalizację. Drudzy, czyli rekluzi, tworząc „pustynię” we własnym sercu byli zwią-
zani z jednym miejscem odosobnienia, którym zazwyczaj była cela, połączona z ko-

19 Aelred z Rievaulx, Reguła dla pustelnicy, tł. M. Czubak, Kęty 2012, Prolog; 9.
20 Reguła dla pustelnicy, 3.
21 Ibidem, 7.
22 Ibidem, 13.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
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ściołem lub wybudowana w jego wnętrzu. Wiązało się to z funkcją rekluzów wobec 
wspólnoty diecezjalnej i parafialnej, jaką zgodnie z łacińskim źródłosłowem słowa 
anchora, czyli kotwica (fr. ancre; ang. anchor) przypisywano w tamtym czasie ana-
choretom i anachoretkom. Stanowili oni bowiem swoiste duchowe „zakotwiczenie” 
wspólnoty w Bogu, z którym jak wierzono, mieli szczególną relację i kontakt. Był 
to jeden z powodów, dla których rekluzoria powstawały w katedrach – świątyniach 
„matkach” kościołów diecezji, będących zarazem centrum życia duchowego lokal-
nej wspólnoty. Dość znanymi przykładami rekluz spoza Prus są Ewa z Liège26 oraz 
Julianna z Norwich27. Ta duchowa funkcja „zakotwiczenia” wspólnoty, utworze-

26 W pustelni przy świątyni lub w jej wnętrzu, poza omówioną poniżej znaną mistyczką Julianą 
z Norwich żyła również bł. Ewa z Liège (zm. 1266), która wraz ze swoją przyjaciółką św. Julianną 
z Cornillon przyczyniła się do powstania i zatwierdzenia przez papieża Urbana IV w 1264 r. Uro-
czystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (łac. Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis 
Christi) znanej jako Boże Ciało. Rekluza Ewa miała swoją pustelnię w całkowicie przebudowanej 
w XVI w. kolegiacie Saint-Martin w Liège, która od 1886 r. nosi tytuł Bazyliki Mniejszej. Działal-
ność bł. rekluzy Ewy i św. Julianny wpłynęły na rozwój kultu eucharystycznego w Europie, czego 
owoce można zauważyć również w pobożności bł. Doroty z Mątów. Uroczystość Bożego Ciała 
została proklamowana na obszarze dóbr Zakonu Krzyżackiego już w 1300 r. Więcej na temat bł. re-
kluzy Ewy, św. Julianny i duchowości eucharystycznej: M. Kowalczyk, Święta Julianna od Bożego 
Ciała, Kraków 2017.

27 Św. Julianna z Norwich (ok. 1342 – ok. 1429) była pustelnicą żyjącą równolegle z bł. Dorotą 
z Mątów. Siłę, aby doradzać ludziom, wysłuchiwać i dodawać otuchy duchowej św. Julianna znajdowa-
ła według autorki jej biografii w każdym z trzech okienek. – „Pierwsze otwierało się na kościół i mo-
gła przez nie słuchać Mszy św. i przyjmować sakramenty, drugie wychodziło na izbę w głębi domu, 
skąd przypuszczalnie podawano jej posiłki utrzymujące przy życiu jej ciało, tym trzecim było właśnie 
to małe okno, które dawało jej sposobność ofiarowania swojego wsparcia światu. (…) to okienko 
czyniło ją dyskretnie dla nich [przybywających po wsparcie duchowe ludzi – przyp. aut.] przystęp-
ną”. Swoje przeżycia mistyczne, realistyczne widzenie Męki Pańskiej, opisała św. Julianna w książ-
ce The Revelations of Divine Love (pol. Objawienia Bożej Miłości), gdzie akcentuje, że „człowiek 
i Bóg są tak intymnie ze sobą powiązani, że niemożliwe jest zrozumienie jednego, jeśli wyłączymy 
drugie”. F. Cancelli, Centrum pomocy duchowej «ante litteram». O Juliannie z Norwich opowiada 
Ferdinando Cancelli, OR nr 11/2015, s. 60 – 61. Św. Julianna jest wspominana przez Kościół angli-
kański, episkopalny i ewangelicko-luterański w USA. Pomimo tego, że Julianna nie została oficjalnie 
kanonizowana została wymieniona i zacytowana w Katechizmie Kościoła Katolickiego p. 313, a papież 
Benedykt XVI poświęcił jej osobie katechezę wygłoszoną 1 grudnia 2010 r. v. Benedykt XVI, Julian-
na z Norwich. Katecheza 1. 12. 2010, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/audiences/2010/
documents/hf_ben-xvi_aud_20101201.html (13. 05. 2022); K. Berkey-Abbott, Of the world but clois-
tered, Living Lutheran, https://www.livinglutheran.org/2014/05/world-cloistered/ (13. 05. 2022); Kal-
endarz liturgiczny. Kościół Episkopalny, https://www.episcopalchurch.org/glossary/julian-of-norwich/; 
(13. 05. 2022); H. Leyser, Medieval Women: a Social History of Women in England 450 – 1500, Londyn 
2002; J. Ramirez, Julian of Norwich: A very brief history, Londyn 2016. W języku polskim ukaza-
ły się pisma św. Julianny – Wszystko będzie dobrze. Objawienia Julianny z Norwich, Kraków 2020. 
Bł. Dorota z Mątów, podobnie jak Julianna z Norwich przez okienko miała kontakt z ludźmi, którzy 
przybywali do niej z różnymi sprawami. Napisano: Wiele dni zdarzało się, że jacyś ludzie obojga płci 
zaglądali z pobożnością do pustelni. Żywot, V, 24 d. Zaś w rozdziale 12 b Księgi V napisano: Błagalnie 
proś mnie, by tu do ciebie przychodzący otrzymali coś dobrego i poprawili się. A jeżeli kanonicy tego 
kościoła mieliby z tobą się uświęcić, trzeba byś wielekroć miała ich w swej pamięci, i bardzo się o nich 
troszczyła. Jednak nie tylko z powodu kanoników teraz obecnych i żyjących przyszłaś na to miejsce, 
lecz także z powodu już zmarłych oraz przyszłych, i nie wyłącznie z powodu ich, mianowicie kanoników, 
lecz w ogóle z powodu wszystkich, świeckich i kapłanów, mężczyzn i niewiast, którzy dali swą jałmużnę 
na to miejsce, lub których ciała tu są pochowane, mających nadzieję, że staną się uczestnikami dóbr 
i modlitw, które w tym miejscu dokonują się i dokonają. cf. Żywot, V, 12 h; V, 23 n; V, 24 c-d.
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nia swoistego pomostu pomiędzy niebem a ziemią, przyczyniła się do powstania 
zwyczaju związanego z pochówkiem pustelników i pustelnic. Jako, że zdecydowali 
się oni na życie w celi odosobnienia, to w celi tej często byli grzebani po śmierci. 
Nadawało to jeszcze głębszą wymowę obrzędowi ich zamknięcia podczas oficjów 
za zmarłych, mających symbolizować ich „śmierć dla świata”28.

Ta metaforycznie brzmiąca „śmierć dla świata” przejawiała się na wiele sposo-
bów i dotyczyła zarówno kontaktu ze światem na zewnątrz pustelni, jak i odzienia 
rekluz. W 8. rozdziale autor Ancrene Wisse pisze do trzech sióstr, do których kie-
rowane było początkowo dzieło: Nie będziecie posiadać żadnego zwierzęcia, moje 
drogie siostry, z wyjątkiem jedynie kota29. Posiadanie bydła lub innych zwierząt go-
spodarskich kieruje bowiem uwagę pustelnic na sprawy zewnętrzne, podobnie jak 
prowadzenie korespondencji, która mogła się odbywać wyłącznie za wiedzą i zgodą 
spowiednika30. Reguła ta zezwala na przyjęcie na służbę, do obsługi rekluzy dwóch 
skromnych i dobrze prowadzących się kobiet, które odpowiadałyby za tzw. sprawy 
zewnętrzne w tym przygotowanie i dostarczanie jedzenia31. Zobowiązana do co-
dziennego czytania tej reguły rekluza powinna według autora dzieła zapoznawać 
też z ostatnim jego rozdziałem obsługujące ją osoby, aby były świadome swoich 
uprawnień i obowiązków32.

Według Ancrene Wisse odzienie pustelnicy powinno być ciepłe i dobrze wy-
konane: Ponieważ nikt cię nie widzi, ani ty nie widzisz żadnego człowieka, możesz 
być zadowolona ze swoich ubrań, czy to białych, czy czarnych; tylko patrzcie, żeby 
było gładkie, ciepłe i dobrze zrobione – skóry dobrze wyprawione33. Autor zaleca 
by nie nosić lnianej tkaniny, chyba że z twardego i grubego płótna34. Nakazuje też 
wyraźnie: Będziesz spać w szacie i opasce (włosienicy). Niech wasze buty będą 
grube i ciepłe. W lecie wolno wam chodzić i siedzieć boso. Jeśli chcesz zrezygnować 
z wimpli, miej ciepłe peleryny, a na nich czarne welony. Nie nakładaj ani pierście-
nia, ani broszy, ani ozdobnego pasa, ani rękawiczek, ani nic takiego, co by nie było 
właściwe dla ciebie35. Reguła ta nakazuje dbanie o higienę, mycie się tak często jak 
to konieczne oraz strzyżenie włosów minimum cztery razy do roku36.

Autor Ancrene Wisse zaleca, aby wypełniając obowiązek pracy rekluzy szyły 
i naprawiały szaty kościelne oraz ubrania biednych ludzi37. Uszyte ubrania pustel-

28 Reguła dla pustelnicy, 28.
29 Ancrene Wisse. Guide for Anchoresses, 8 [228], http://www.lib.rochester.edu/camelot/teams/

hasenfratz.htm (18. 07. 2022). Dalej: Ancrene Wisse.
30 Ancrene Wisse, 8, [233].
31 Ibidem, 8, [234].
32 Ibidem, 8, [237 – 240].
33 Ibidem, 8, [229].
34 Ibidem.
35 Ibidem. Wimple to inaczej podwika, podwiczka lub podwijka. To duża chusta płócienna, 

najczęściej biała, wiązana lub spinana na czubku głowy, zasłaniająca boki twarzy i szyję. Pojawiła 
się w Europie w XII wieku i była noszona przez mężatki i kobiety w podeszłym wieku. Autor nie 
był jednak zwolennikiem modnych wówczas wimpli tłumacząc, że św. Paweł pisząc w Liście do Ko-
ryntian o tym, żeby kobiety miały nakryte głowy, nie wspominał nic o wimplach. Ibidem, 8, [230].

36 Ibidem, 8, [233].
37 Ibidem, 8, [232].
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nice mogły spożytkować na własne potrzeby lub przekazać innym za zezwoleniem 
swojego spowiednika. Wymóg taki stanowił pewne zabezpieczenie przed chęcią 
zarobkowania i posiadania zbędnych strojów, co korelowało z ideą ubóstwa i reali-
zacją cnoty umiaru.

ODZIENIE BŁ. DOROTY Z MĄTÓW  
W OKRESIE POBYTU W PUSTELNI  

WEDŁUG PRZEKAZU JANA Z KWIDZYNA

Przedstawione powyżej treści średniowiecznych reguł dla pustelnic pozwalają 
odnaleźć wiele korelacji i odniesień do sposobu, formy i miejsca funkcjonowania 
bł. Doroty w rekluzorium, które według pism źródłowych autorstwa Jana z Kwidzy-
na znajdowało się wewnątrz kwidzyńskiej katedry, po południowej stronie dolnego 
chóru38. Podejmując próbę zwizualizowania lub w pewnym stopniu odtworzenia 
możliwego ubioru bł. Doroty w pustelni, opierając się na zeznaniach świadków, ze-
znających w procesie kanonizacyjnym oraz przekazach jej spowiednika Jana z Kwi-
dzyna, nie sposób nie zauważyć odniesień do tych znanych w Kościele w XII – XIV 
wieku zaleceń i regulacji, które nawiązywały zarówno do tradycji biblijnej39, jak 
i do Reguły św. Benedykta z Nursji.

Różnica w opisach ubioru bł. Doroty z Mątów przed i po wstąpieniu do pustelni 
jest znaczna. Z Żywota wiadomo, że dopóki żyła w domu rodzinnym strój otrzymy-
wany od swojej matki dziękując jej, pokornie przyjmowała, według ich zamożności 
w szatach, ozdobach, srebrnych łańcuszkach, i innych panieńskich upiększeniach, 

38 Jan z Kwidzyna, Żywot Doroty z Mątów, tłum. J. Wojtkowski, Lublin 2012, dalej: Żywot,  
III, 28 f; V, 4 b-c; V, 4 d; V, 8 i. Dodatkowo w będącym dodatkiem do Żywota w tym wydaniu Kalen-
darium pod datą 1392. 03. 21 r. znajduje się informacja, że w tym czasie: Dwóch dobrodziejów daje 
pieniądze na budowę pustelni po południowej stronie dolnego chóru kościoła 5,12 f.

39 Pustynia jako miejsce doświadczeń duchowych, przeobrażających człowieka występuje za-
równo w Starym jak i Nowym Testamencie. Naród wybrany wędrował do Ziemi Obiecanej przemie-
rzając pustynię przez czterdzieści lat (Wj 15 – 18; Wj 23,31; Lb 14,7b-9 i 34,1 – 12). W tym czasie 
naród ten doświadczył przeobrażeń moralnych i strukturalnych, otrzymując w potrzebie pomoc 
Jahwe. W Nowym Testamencie ukazano czterdziestodniowy pobyt Jezusa na pustyni, przed roz-
poczęciem przez Niego publicznej działalności (Mt 4,1 – 11; Mk 1,12 – 13; Łk 4,1 – 13). Na pustyni 
był trzykrotnie kuszony przez szatana, któremu stawił opór. Jak podaje św. Mateusz: „Wtedy diabeł 
Go opuścił, a przyszli aniołowie i usługiwali Mu” (Mt 4,11). Można więc powiedzieć, że czas spę-
dzony na pustyni, w odosobnieniu, spełnia wielorakie funkcje. Jest czasem na duchowe i mentalne 
przeobrażenie, miejscem spotkania z Bogiem, ale też zmierzenia się z własnymi brakami i wadami, 
które w takich okolicznościach wychodzą „na wierzch” i dają o sobie znać – niekiedy boleśnie. Pu-
stynia jest miejscem na medytacje i zgłębianie mądrości oraz czasem na zebranie sił, odpocznienie 
wewnętrzne lub nakreślenie planów na przyszłość. To dlatego pustynia przyciągała do siebie pustel-
ników, anachoretów czy cenobitów, którzy doświadczali tu łaski widzenia Boga i przeżyć mistycz-
nych. Przykładem do dzisiaj znanym jest urodzony w Egipcie w 251 r. św. Antoni, opat (zm. 365), 
którego upamiętnieniem jest do dziś używany krzyżyk w formie tau. Por. M. Starowieyski, Czego 
mogą nas nauczyć ojcowie pustyni?, Kraków 2020; M. Majewski, Mieszkanie Chwały. Teologia 
sanktuarium Izraela na pustyni (Wj 25 – 31 i 35 – 40), wydana praca doktorska, Kraków: Wydawnic-
two Naukowe PAT 2008. Zob. też: M. Kowalczyk, Idee zawarte w traktacie o ośmiu błogosławień-
stwach Jana z Kwidzyna a drogi duchowe patronki diecezji elbląskiej – Doroty z Mątów, w: Srebrny 
jubileusz diecezji elbląskiej. Tradycja. Struktury. Ludzie, red. W. Zawadzki, Elbląg 2018, s. 21 – 38.
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nie mając w tym upodobania, ani nad inne się nie wywyższając, lecz trwała w pew-
nej równowadze ducha, bo nie była dumna z ładnego ubioru, ani nie smuciła się 
jego brakiem40. Później, w okresie małżeństwa z Wojciechem (Adalbertem) Swer-
tvegerem Dorota ubierała się również dość okazale, wszak płatnerz gdański był oso-
bą zamożną, o czym świadczy przetrwała do dzisiaj należąca do niego kamienica 
w Gdańsku przy ul. Długiej 64, gdzie posiadał swój warsztat. Jak podaje Jan z Kwi-
dzyna Dorota upodobniała się innym rówieśniczkom w trepkach i fasonach41. Przy 
czym nie rezygnowała z ranienia nóg dla umartwienia ciała, wskutek czego gdy tań-
czyła, chociaż krótko, obficie krwawiły rany, które miała na goleniach i stopach ze 
spodu i z wierzchu, Tak gwałtownym ruchem buty wypełniały się krwią i gorzko jak 
przedtem cierpiała42. Po weselach i zabawach na które chodziła z obowiązku z mał-
żonkiem nie mogąc znieść ciasnoty czyli ucisku butów nosiła buty podbite grubym 
filcem, które ukrywała długością szat; ale zimą one niemniej uwierały, bo przylega-
jąc do miejsc skaleczonych wyciągały krew i nogi bardzo marzły, a latem rozpalone 
były niemałym upałem. I tak w nich tańcząc doznawała zarówno wielkiego bólu jak 
wyjątkowego gorąca43.

Wspominając okres przed wstąpieniem do pustelni Dorota opowiadała spowied-
nikowi: Wiedzcie też, że ja w tym stanie świeckim i życiu moim duchownym używałam 
i nosiłam wielkie czepce jedwabne, różne futra delikatne. Ale dzięki wspierającej mnie 
łasce, nosiłam je tak, że nigdy dotąd nie czułam ani nie spostrzegłam, że zły duch kusił 
mnie pychą, próżną chwałą, gniewem lub zawiścią, niecierpliwością, obżarstwem, 
lenistwem, lubieżnością, chciwością, albo jakimś nieuporządkowanym smutkiem44.

Życie i ubiór bł. Doroty zmienił się wraz z przekroczeniem progu pustelni, co 
nastąpiło 2 maja 1393 roku45. Jak pisze Jan z Kwidzyna: Wreszcie weszła z Panem do 
pustelni i tam mocno murem oraz balami została zamknięta, tak pełna Pana i uboga-
cona w nim, że nie wiedziała, czego więcej ma pragnąć46. Od tego momentu można 
powiedzieć, że pomezańska mistyczka nie troszczyła się o żadną rzecz zewnętrzną do 
użytku w pustelni jej potrzebną. Znikły jej bowiem troski obecnego życia47. Po czasie 
spowiednik zanotował tylko, że w odniesieniu do bł. Doroty Pan, który troszczy się 
o wszystko, chcąc, by Oblubienica była przyzwoita wewnątrz i zewnątrz, kazał jej 
ubierać się w płaszcz i czepiec, tak jakby od zewnątrz szła do kościoła, odsłaniać ob-
razy, myć się na święta przez kąpiele łez48. Z innego miejsca dowiedzieć się można, 
że koło święta Narodzenia chwalebnej Dziewicy roku Pańskiego MCCCLXXXXIII 
(8 IX 1393) przyniesiony sobie dla Boga kożuch włożyła bez podniety zimna i zaraz 
zziębła. Bo dla odpędzenia zimna drugi kożuch, większy od pierwszego, wkładając 
na pierwszy, odczuła zmysłami ziąb większy niż wcześniej z bólem głowy. A uważała, 

40 Żywot, II, 11 a.
41 Żywot, II, 12 e.
42 Ibidem.
43 Żywot, II, 12 f.
44 Żywot, II, 20 a-b.
45 Żywot, V, 7 a.
46 Żywot, V, 7 l.
47 Żywot, V, 7 k.
48 Żywot, V, 22 a.
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że dlatego jej się to przydarzyło, ponieważ nie zaufała doskonale Panu, opuszczając 
wszystkie pociechy, lecz szukała jakiegoś pocieszenia w stworzeniu49.

Płaszcz, czepiec i kożuch, o których napisał Jan z Kwidzyna, znajdują się 
w przywołanych powyżej regułach dla pustelnic, rekluz. Jednak informacje umiesz-
czone w Żywocie wydają się bardzo zdawkowe. Nieco więcej wskazówek dostar-
czają zeznania świadków zeznających w procesie kanonizacyjnym kwidzyńskiej 
rekluzy. Z zeznania pokojowego, biskupa pomezańskiego Jana Möncha jasno wyni-
ka, że przyniósł on Dorocie podarowane jej przez biskupa płaszcz i trzewiki, które 
ona jednak odesłała. Akta procesowe podają: Jan Rote: sam zeznający kilkakrotnie 
zanosił jej od księdza Biskupa Pomezańskiego płaszcze i buty czy sandały; lecz ta 
pani często odmawiała przyjęcia mówiąc, że nie czuje mrozu; i prosiła, żeby nie 
przynosił, bo nie potrzebuje50.

Informacje pokojowego Jana Rote uzupełniają spowiednicy Doroty – Jan Ry-
man oraz Jan z Kwidzyna. Pierwszy z nich (Jan Ryman) zeznał, że: widział ją, że 
bosa poszła do pustelni. I wierzy, że miała obuwie, lecz nie wie, czy go używała; bo 
nigdy nie widział jej obutej, jak stwierdził51. Z kolei Jan z Kwidzyna zeznał, iż Do-
rota nie nosiła obuwia, bo nie pamięta, iż to widział, że nosiła zimą, lecz powiedział, 
że widział, iż latem nosiła obuwie i zeznający wierzy, że z tego powodu, aby latem 
bardziej cierpiała gorąco, a zimą bardziej zimno. (…) od samej pani Doroty słyszał 
coś podobnego, iż ona będąc w małżeństwie wielekroć latem zwykła nosić obuwie 
podszyte filcem. (…) chętnie wolałaby być pozbawiona obuwia na nogach, ponie-
waż nogami też grzeszyła52. Z zeznania tego wyprowadzić można dwa wnioski. 
Pierwszy, że bł. Dorota zimą w pustelni nie nosiła obuwia, a latem nosiła trzewiki, 
by bardziej cierpieć gorąco latem, a zimno w zimie, czym umartwiała swoje ciało. 
I drugi, że zarówno chodzenie boso, jak i posiadanie oraz używanie lub nieużywanie 
trzewików było zgodne z wymogami średniowiecznych Reguł, które przedstawiono 
powyżej.

Informację o tym, że bł. Dorota nosiła jednak obuwie, choć do pewnego mo-
mentu można również znaleźć w dołączonym Kalendarium do Żywota, gdzie pod 
datą 1393. 09. 08 roku napisano: Dorota nosi latem obuwie. Odtąd pozostaje do 
śmierci bez obuwia (VII, 25 g).

Odniesienie do kwestii obuwia bł. Doroty znaleźć można jeszcze w zeznaniach 
Katarzyny Mulner, według której bł. Dorota nie używała obuwia i ognia, po pustelni 
chodziła boso53. Działo się tak pomimo, że bł. Dorota w swojej pustelni nigdy nie 
miała ognia, ponieważ nie miała czegoś odpowiedniego, w czym mogłaby ogień 
trzymać54. Podkreśliła to po raz drugi Katarzyna Mulner zeznając, że bł. Dorota 

49 Żywot, V, 23 q. Akta procesu kanonizacyjnego potwierdzają, że bł. Dorota nigdy z nikim nie 
rozmawiała bez pozwolenia spowiednika i nie przyjmowała żadnych darów. Akta procesu kanoni-
zacyjnego Doroty z Mątów od 1394 do 1521 / z krytycznego wyd. R. Stachnika; A. Birch-Hirschfeld 
Triller, J. Westpfahl, tłum. J. Wojtkowski, Olsztyn 2014, dalej: Proces, 475.

50 Proces, 403. cf: Ibidem, 165.
51 Proces, 206.
52 Proces, 278.
53 Proces, 142.
54 Proces, 403.
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miała tylko jedno okno szklane, i że nikomu nie zwykła podawać ręki, i że z nikim nie 
rozmawiała, wyjąwszy jej spowiedników, i że nie przyjmowała darów, i że nie miała 
ognia, obuwia i wody55.

Z zeznań powyższych wynikają dwie ważne kwestie odnoszące się do powraca-
jącego w ostatnich latach tematu obuwia bł. Doroty z Mątów. Pierwsza dotyczy wy-
pełnienia przepisów Reguł, które wyraźnie mówią, że rekluza buty powinna mieć, 
czego zapewne chciał dopełnić biskup pomezański ofiarowując Dorocie trzewiki. 
Druga kwestia, to wieść krążąca wśród przewodników kwidzyńskich i badaczy bio-
grafii bł. Doroty. Głosi ona, że obuwie pomezańskiej mistyczki podobno znajdu-
je się w magazynach jednego z muzeów w Petersburgu, gdzie „wywędrowało” po 
wojnie wraz z przemarszem wojsk radzieckich. Póki co przetrwanie tego obuwia do 
naszych czasów nie zostało potwierdzone, co w związku z zeznaniami pokojowego 
Jana Rote oraz spowiednika bł. Doroty Jana z Kwidzyna nie wyklucza takiej możli-
wości. Temat ten podjęła w ostatnim czasie Alicja Grabowska-Lysenko przywołując 
opublikowaną w 1886 roku relację śląskiego duchownego katolickiego. Podał on 
wówczas, że w czasie zwiedzania kwidzyńskiej katedry: Pokazywano Nam [im] 
także parę bucików, które ona [bł. Dorota] podobno nosiła; tymczasem trzeba je 
uważać za podsunięte, co się ztąd wykazuje, że wewnątrz są wykładane papierem 
drukowanym; wiadomo zaś, że błog. Dorota umarła już 1394 r.; a sztukę drukarską 
wynaleziono znacznie później; zresztą buciki te wyglądają jak na pokutnicę, zbyt 
elegancko56. Jak pisze Alicja Grabowska-Lysenko Owe rzekome „relikwie”, w któ-
rych autentyczność, jak widać, wątpili już odwiedzający w końcu XIX w. katedrę 
turyści, nie przetrwały niestety do naszych czasów. W zbiorach Fototeki Marburskiej 
zachowała się jednak fotografia, wykonana zapewne na przełomie drugiej i trzeciej 
dekady XX w., na której buciki te zostały uchwycone. Umieszczone były one w, nie-
stety także zaginionej, tzw. szafie relikwiowej57.

Niezależnie jednak od tego, czy obuwie należące do bł. Doroty z Mątów zosta-
nie odnalezione, trzeba odnotować, że z zeznań Jana z Kwidzyna oraz informacji 
zawartej w Kalendarium Żywota wynika, iż pomezańska rekluza obuwie posiadała. 
Dodatkowo z zeznań procesowych Jana Rote wynika, że biskup pomezański wy-
syłał go do bł. Doroty ofiarowując jej kilkukrotnie zarówno obuwie jak i płaszcze. 
Przy czym posiadanie tych rzeczy było dozwolone według średniowiecznych reguł 
obowiązujących w Kościele. Wymagania te w różnym zakresie dzięki wykształ-
ceniu i posłudze Jana z Kwidzyna musiała znać również bł. Dorota, o czym jest 
mowa w 6 rozdziale V księgi Żywota, który zatytułowano Reguła do przestrzegania 
w pustelni. Wśród przywołanych przez Jana z Kwidzyna regulaminowych nakazów 
i zaleceń znalazły się m.in. następujące: W pustelni przed dolnym oknem, przez któ-
re przynoszone będzie tobie jedzenie i picie, a ludzie będą mówili, miej zamknięcie 
szklane do otwierania z konieczności. Postaw w nim wyobrażenie mego ukrzyżo-
wania, by każdy przychodzący mógł pomyśleć, że ta pustelnia jest domem świętych. 

55 Proces, 142.
56 A. Grabowska-Lysenko, O „podsuniętych bucikach” i „ułomkach zamurowania” – kwidzyń-

skich pamiątkach życia bł. Doroty z Mątowów, „Schody. Kwartalnik kwidzyńskiego Towarzystwa 
Kulturalnego” Rok XX, nr. 1/81, 2/82, 3/83, 4/84 2020 r., s. 6 – 7.

57 Ibidem, s. 6.
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Dobrym bowiem znakiem jest, gdzie ja stoję u wejścia! Będąc w pustelni nikomu 
nie podawaj ręki, aby pieniądze przyjąć w darze, albo dotknąć ręki drugiego bez 
pozwolenia Spowiednika. Ilekroć coś takiego bez pozwolenia uczynisz, tyle razy bę-
dziesz musiała to Wyznać. Nie powinnaś też pragnąć rozmowy z wieloma. Pustelnice 
bowiem pragnące z wieloma rozmawiać czynią to zwykle, by coś im dano, bo są 
zachłanne. a bardzo mało jest takich, którzy mi w pełni ufają. Ponieważ zaś ty w peł-
ni mi zaufałaś, chcę ciebie zaopatrzyć w to, co konieczne. A im mniej w rozmowie 
i innym sposobem otrzymasz pociech od stworzeń, tym bardziej będziesz przeze mnie 
pocieszana. A gdyby żaden z ludzi ciebie nie pocieszał, nadal mógłbym i chciałbym 
zachować ciebie w pustelni tak dobrze, jak w życiu wiecznym58. I choć Jan z Kwi-
dzyna nie zawarł w swoim dziele bezpośredniego odniesienia do ubioru bł. Doroty 
w pustelni, badacz tematu zaznajomiony ze średniowiecznymi regułami dla rekluz 
szybko i sprawnie odnajdzie odniesienia do reguł dla pustelnic. Można tu przywołać 
jako przykład dzieło św. Aelreda i Ancrene Wisse, które zalecały pustelnicom uni-
kanie plotek i rozmów w ogóle, oszustw oraz bliskiego kontaktu z innymi ludźmi, 
co znalazło swoje odzwierciedlenie nawet w zakazie dotykania ich dłoni59, o czym 
mówi także przywołany powyżej fragment z Żywota autorstwa Jana z Kwidzyna. 
Napisano bowiem: Dotykanie rąk lub jakikolwiek kontakt między człowiekiem a re-
kluzą jest rzeczą tak niestosowną i czynem tak haniebnym i tak bezwstydnym grze-
chem, tak strasznym dla całego świata i tak wielkim skandalem, że nie ma potrzeby 
mówić ani pisać przeciwko niemu, ponieważ bez żadnego pisania w ogóle pluga-
wość jest zbyt widoczna. (…) Milczę na temat czegokolwiek więcej60.

Bł. Dorota zmarła 25 czerwca 1394 roku przed zachodem słońca z powodu „mi-
łości rozrywającej serce”61, szyjąc sobie wcześniej chusty i ubiór na pogrzeb62, co 
również było zgodne z wymogami średniowiecznych reguł dla pustelnic, rekluz. 
Paraleli pomiędzy informacjami pozostawionymi przez spowiednika bł. Doroty 
i zapisami Reguł dla pustelnic jest więcej. Przekraczają one jednak zakres podjętego 
w artykule zagadnienia, choć warto poświęcić tym kwestiom odrębną publikację.

Zapoznanie się z przedstawionymi w tym studium zasadami ubioru zamiesz-
czonymi w średniowiecznych Regułach przeznaczonych dla pustelnic i skonfron-
towanie tych wytycznych z dość skąpymi informacjami dotyczącymi ubioru bł. 
Doroty z Mątów pozostawionymi w pismach źródłowych umożliwia stwierdzenie 
zgodności istniejącej pomiędzy opisami Jana z Kwidzyna i zeznaniami świadków, 
złożonymi w procesie kanonizacyjnym pomezańskiej mistyczki. Dokonana analiza 
i porównanie pism źródłowych z zasadami funkcjonowania rekluz przyczynia się do 
dostrzeżenia i uwydatnienia troski duchownych przedstawicieli Zakonu krzyżackie-
go oraz biskupa pomezańskiego o to, aby przepisy i zalecenia Kościoła w odniesie-
niu do kwidzyńskiej mistyczki były skrupulatnie przestrzegane, czego dowodem są 
m.in. ofiarowywane bł. Dorocie buty i płaszcze.

58 Żywot, V, 6 a-c.
59 Aelred z Rievaulx, Reguła dla pustelnicy, 3, 6 – 7, 26; Ancrene Wisse, 2 [37, 46, 48, 64].
60 Ancrene Wisse, 2 [72].
61 Żywot, VII, 28, e; Proces, 345 – 346.
62 Żywot, VII, 19, a; Proces, 274.
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ODZIENIE REKLUZ WEDŁUG ŚREDNIOWIECZNYCH REGUŁ  
DLA PUSTELNIC A WIEDZA Z PISM ŹRÓDŁOWYCH  

O UBIORZE BŁ. DOROTY Z MĄTÓW

STRESZCZENIE

Praktykowana w średniowieczu forma życia pustelniczego, jaką podejmowali świec-
cy rekluzi i rekluzy, była znana i praktykowana zgodnie z obowiązującymi przepisami za-
wartymi w Regułach. Wszystkie omówione w publikacji reguły zakorzenione były w Re-
gule napisanej ok. 540 roku przez św. Benedykta z Nursji dla mnichów na Monte Cassino. 
Jego zalecenia dotyczące właściwego odzienia zostały przedstawione w pierwszej części 
tego opracowania. Następnie omówione zostały wymagania dotyczące ubioru rekluz, któ-
re zawierają: Regula Solitariorum napisana w IX wieku przez Grimlaico, De institutione 
inclusarum św. Aelreda z Rievaulx oraz Ancrene Wisse. Następnie przedstawiono zapisy 
z pism źródłowych Jana z Kwidzyna, który pozostawił na stronicach swoich dzieł informa-
cje dotyczące ubioru bł. Doroty z Mątów po tym, jak 2 maja 1393 roku została uroczyście 
wprowadzona i zamknięta w pustelni, która znajdowała się wewnątrz kwidzyńskiej katedry, 
po południowej stronie dolnego chóru. Z pism źródłowych wynika, że bł. Dorota żyjąc w za-
mknięciu w pustelni posiadała płaszcz, czepiec i kożuch, co koreluje w wymogami przywo-
łanych reguł dla pustelnic, rekluz. Bł. Dorota posiadała również obuwie, choć zazwyczaj, 
aby umartwiać ciało chodziła boso.

Zapoznanie się z zasadami ubioru zamieszczonymi w Regułach przeznaczonych dla 
rekluz i skonfrontowanie tych wytycznych z informacjami dotyczącymi ubioru bł. Doroty 
z Mątów pozostawionymi w pismach źródłowych umożliwia uwydatnienie troski przedsta-
wicieli Zakonu krzyżackiego oraz biskupa pomezańskiego o to, aby przepisy i zalecenia Ko-
ścioła w odniesieniu do kwidzyńskiej mistyczki były skrupulatnie przestrzegane.

RECLUSES’ CLOTHING ACCORDING TO THE MEDIEVAL RULES  
FOR HERMITS AND THE KNOWLEDGE FROM SOURCE WRITINGS  

ABOUT THE CLOTHING OF BL. DOROTHEA OF MONTAU

SUMMARY

A medieval life in seclusion led by lay recluses was known and respected in accordance 
with applicable provisions of Rules. All rules discussed in the publication were rooted in the 
Rule written in about 540 AD by Saint Benedict of Nursia for monks in Monte Cassino. His 
recommendations concerning proper clothing were presented in the first part of this elabora-
tion. Next, requirements related to recluses’ clothing were discussed. These include Regula 
Solitariorum written in the IX century by Grimlaico, De institutione inclusarum by Saint 
Aelred of Rievaulx and Ancrene Wisse. Later come records from source documents of John 
of Kwidzyn who provided its works with information on the clothing of blessed Dorothea of 
Montau who on 2 May 1393 was officially let into and locked in her hermitage, located inside 
the cathedral of Kwidzyn, in the south part of the lower choir. The source documents prove 
that blessed Dorothea, living in seclusion, had a coat, coif and sheepskin coat, which cor-
responds to the requirements of the aforementioned Rules for anchoresses, recluses. Blessed 
Dorothea also had her footwear, yet usually walked barefooted to mortify her body.
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Based on familiarization with clothing principles specified in Rules applicable to re-
cluses and confrontation of these guidelines with information on clothing of blessed Doro-
thea of Montau, as presented in the source documents, it is possible to emphasize the care 
given by the representatives of the Order of Teutonic Knights and the bishop of Pomesania 
to make sure regulations and recommendations of the Church with reference to the mystic of 
Kwidzyn were strictly followed.

INKLUSENKLEIDUNG NACH DEN MITTELALTERLICHEN REGELN  
FÜR EINSIEDLERINNEN UND ERKENNTNISSE  

AUS DEN QUELLENSCHRIFTEN ÜBER DIE KLEIDUNG  
DER SELIGEN DOROTHEA VON MONTAU

ZUSAMMENFASSUNG

Die im Mittelalter von Inkluse innen praktizierte Form des Einsiedlerlebens war bekannt 
und wurde nach den verbindlichen Vorschriften der Regeln praktiziert. Alle in der Publika-
tion behandelten Vorschriften gehen auf die Regeln zurück, die der heilige Benedikt von 
Nursia um 540 für die Mönche von Monte Cassino verfasst hat. Seine Empfehlungen für 
die richtige Kleidung werden im ersten Teil dieser Studie vorgestellt. Anschließend werden 
die Anforderungen an die Kleidung der Inkluserinnen erläutert, die unter anderem folgende 
Punkte umfassen: Regula Solitariorum, geschrieben im 19. Jahrhundert von Grimlaico, De 
institutione inclusarum von St. Aelred von Rievaulx und Ancrene Wisse. Es folgen Aufze-
ichnungen aus den Quellenschriften des Johannes von Kwidzyn, der auf den Seiten seiner 
Werke Informationen über die Kleidung der seligen Dorothea von Montau hinterließ, nach-
dem sie am 2. Mai 1393 feierlich in eine Eremitage in der Kathedrale von Kwidzyn, an der 
Südseite des unteren Chors, eingeführt und eingeschlossen worden war. Aus den Quellen 
geht hervor, dass die selige Dorothea, während sie in der Eremitage lebte, einen Mantel, eine 
Kopfbedeckung und einen Schafspelz trug, was den Anforderungen der besagten Regeln 
für weibliche Eremite innen und Inkluse innen entsprach. Die selige Dorothea besaß auch 
Schuhwerk, obwohl sie gewöhnlich barfuß ging, um ihren Körper zu kasteien.

Eine Untersuchung der in den Regeln für Einsiedlerinnen enthaltenen Beklei-
dungsvorschriften und eine Gegenüberstellung dieser Richtlinien mit den in den Quellen hin-
terlassenen Informationen über die Kleidung der seligen Dorothea von Montau ermöglicht 
es, die Sorgfalt hervorzuheben, mit der die Vertreter des Deutschen Ordens und der Bischof 
von Pomezza darauf achteten, dass die Regeln und Empfehlungen der Kirche in Bezug auf 
die Mystikerin aus Kwidzyn gewissenhaft eingehalten wurden.
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W PRUSACH

Zmiany religijne w obu częściach Prus, związane z reformą Kościoła zapropo-
nowaną przez Marcina Lutra i zwane potem reformacją, sprawiły, że zarówno do 
Prus Królewskich jak i Książęcych napływać zaczęły nowe prądy artystyczne, do-
chodzące, co zrozumiałe, z krajów niemieckich. Reformacja luterańska nie zakwe-
stionowała roli obrazu w kościele, ale zmodyfikowała jego ikonografię, promując 
w jego wnętrzu sceny staro- i nowotestamentowe oraz przede wszystkim chrystolo-
giczne. Wraz z przełomem religijnym, w epoce nazwanej nowożytną, sztuka otwo-
rzyła się także na samodzielny portret świecki, ze szczególnym uwzględnieniem 
portretu upamiętniającego lokalne i ponadlokalne elity.

Renesans i manieryzm włosko-polski na północy nie przyjmował się tak dobrze, 
jak sztuka artystów Norymbergi czy Wittenbergi. O ile obecność artystów norym-
berskich nie była novum w krajobrazie artystycznym południowej części Rzeczy-
pospolitej czy Śląska1, to rozwijający się warsztat przedsiębiorczych Cranachów, 
związany bezpośrednio, także przyjacielskimi więzami z Lutrem, stał się jednym 
z najważniejszych warsztatów działających na rzecz reformacji w Prusach, szcze-
gólnie Książęcych. Można oczywiście postawić tezę, że także masowo, tworzone 
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1 A. Patała, Pod znakiem św. Sebalda. Rola Norymbergi w kształtowaniu się późnogotyckiego 
malarstwa tablicowego na Śląsku, Wrocław 2018, s. 41 – 67.
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w oparciu o szablony przez Lucasa Cranacha st. olejne wizerunki Lutra stały się 
ważną składową ówczesnej rewolucji medialnej i jej najbardziej nośnym medium 
jakim był druk. Malowane wizerunki były po prostu przeznaczone dla zamożniej-
szej klienteli, podczas gdy te drukowane trafiały w ręce tej uboższej. Grafika nie-
miecka stawała się dla malarzy jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym 
nośnikiem treści i formy, aż do czasu, kiedy sztuka Prus po połowie XVI wieku 
zaczęła się przeorientowywać na impulsy artystyczne płynące z Niderlandów2.

Oczywiście nie można tylko z rozwojem druku i z reformacją łączyć wpływów 
sztuki niemieckiej na warsztaty malarskie działające w Prusach Królewskich i Ksią-
żęcych. Ona bowiem pojawiła się już nieco wcześniej, pod koniec XV wieku, za 
sprawą grafik Martina Schongauera oraz „przedreformacyjnego” jeszcze Dürera. 
Zasięg tych wpływów wymaga oczywiście dalszych badań porównawczych pró-
bujących zestawić realizacje malarskie z grafikami będącymi pierwowzorami dla 
kompozycji malarskich, ale jest to dość trudne zadanie. Wymaga ono też badań iko-
nograficznych zarówno zachowanych do dziś obiektów jak i analizy dzieł niezacho-
wanych, znanych już tylko z dawnych fotografii. Dzięki grafice można było łatwiej, 
nawet tylko ją kopiując, stworzyć ciekawy artystycznie obraz, nie opierając się tylko 
o własne szkice i obserwacje. Pierwowzór graficzny był po prostu dokładniejszy 
i łatwiejszy do przeniesienia na deskę.

Jako przykład wykorzystania grafik Schongauera do budowy kompozycyjnej 
i formalnej obrazów należy podać malowane skrzydła późnogotyckiego poliptyku 
fromborskiego św. Wolfganga wykonanego w toruńskim warsztacie ok. 1503 roku, 
fundowanego przez biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrodego z legatu bisku-
pa Mikołaja Tungena. Dzieło to dostarczono do warmińskiej katedry w 1504 roku, 
a następnie uroczyście, jako ołtarz główny poświęcono po ustawieniu w prezbite-
rium w 1509 roku. Do namalowania poszczególnych scen wykorzystano schongau-
erowską Modlitwę Jezusa w Ogrójcu, Pojmanie w Ogrójcu, Sąd przed Piłatem, Sąd 
przed Ananiaszem, Sąd przed Kajfaszem, Biczowanie, Koronowanie cierniem, Ecce 
Homo, Niesienie krzyża, Ukrzyżowanie, Zdjęcie z krzyża i Złożenie do grobu3.

Drugim przykładem wykorzystania dzieł graficznych niemieckiego mistrza do 
stworzenia malowanych skrzydeł ołtarzowych jest ołtarz cechu piwowarów/słodow-
ników (Malzenbräueraltar) z Elbląga z lat 1511 – 1520, na którego formę artystyczną 
wpływ miała sztuka Albrechta Dürera4. W tym wypadku nieznany nam bliżej artysta 
wykorzystał sceny z cyklu Życie Marii. Ołtarz cechu piwowarów to tylko jeden 
z ołtarzy, do których stworzenia wykorzystano grafiki norymberskiego mistrza. El-
bląskie „kopie” jego drzeworytów pomogły także w powstaniu malowanych i pła-
skorzeźbionych scen z ołtarzy głównych w kościele Mariackim, w kościele Trzech 

2 Szeroko zagadnienie to omawia m.in. A. Pettegree, Marka Luter, Warszawa 2017, s. 176 – 195.
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ZGAE 24(1930), H. 1, s. 78; O. Ślizień, Kopernik we Fromborku, „Komentarze Fromborskie” 
1(1965), s. 14.

4 G. Doring, Versuch einer Geschichte und Beschreibung der evangelischen Hauptkirche zu 
St. Marien in Elbing, Elbing 1846, s. 41; H. Madej, Późnogotycki ołtarz cechu piwowarów w koście-
le św. Mikołaja w Elblągu, SW 11(1974), s. 146‒148.
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Króli i ołtarza bocznego flisaków z kościoła Mariackiego5. W przypadku ołtarza 
piwowarów malarze posłużyli się grafikami takimi jak Pokłon Trzech Króli, Pokłon 
Pasterzy czy Św. Anna Samotrzeć a w trzech pozostałych takimi drzeworytami jak 
te pochodzące z Małej i Wielkiej Pasji oraz Życia Marii6: Ofiarowanie, Nawiedze-
nie, Zaślubiny w świątyni, Pokłon pasterzy, Pokłon Trzech Króli czy Obrzezanie. 
Niektóre sceny zestawiane były nawet z trzech drzeworytów. Kto miał wykonać te 
dzieła? Czyżby malarze górnoniemieccy, którzy pojawili się w Elblągu ok. 1507 
roku i znali także dzieła Albrechta Altdorfera, którego reminiscencje w sztuce El-
bląga, także poprzez sztukę Jörga Breu miał dostrzec Anton Ulbrich? Stawia się też 
tezę, że w ołtarzu piwowarów dostrzec można wpływy grafik średniowiecznego 
ducha Schongauera7.

Jednak wpływ na sztukę Prus Książęcych kończy się. Pojawiają się za to inspi-
racje grafikami nowocześniejszych Lucasów Cranachów i Albrechta Dürera, któ-
re dostrzec można zarówno wśród miejscowych, zapewne królewieckich malarzy 
pracujących dla lokalnych kościołów jak i samego Albrechta Hohenzollerna, dla 
którego artyści Wittenbergi i Norymbergi stali się po 1525 roku jednym z narzędzi 
kształtowania jego nowożytnego, świeckiego, książęcego dworu.

Zupełnie inny wpływ owi artyści zyskali na dworze Albrechta Hohenzollerna. 
Nie byli już dawcami wzorów dla innych malarzy. Cranach stał się nauczycielem 
malarskiego fachu dla uczniów z Prus a dla księcia głównym ikonografem Marcina 
Lutra i Filipa Melanchtona, zaś Dürer nauczycielem malarzy pracujących na potrze-
by pruskiego dworu. Przypomnieć należy, że w tym czasie obydwa warsztaty pra-
cowały także, dzięki powiązaniom krakowskiego mieszczaństwa, dla środowiska 
dworskiego Zygmunta I Starego8.

Z Cranachem st. łączy się Ukrzyżowanie wmontowane w epitafium Antoniusa 
Borcka zawieszone w prezbiterium katedry królewieckiej. Tu też trafiło epitafium 
biskupa sambijskiego Joachim Mörlina, ze sceną Ukrzyżowania pędzla Lucasa Cra-
nacha Starszego. W kolejnych wiekach obrazy z wizerunkiem Lutra pędzla Lucasa 
Cranacha st. kopiowano, czego dobrym przykładem są dwa wizerunki reformatora 
z 1600 roku oraz z fundacji Christopha Bartholomäusa Cramera z przełomu XVII/
XVIII wieku do kościoła w Frydlandzie. Uwagę zwraca rysunkowy, nieukończony 
portret Lutra datowany na ok. 1530 – 1539 roku i eksponowany niegdyś w pałacu 

5 H. Abs, Vier Elbinger Altare und ihr Abhanigkeit von Dürerschen Holzschnitten, „Elbinger 
Jahrbuch” 5/6(1927), s. 65 – 81.

6 Życie Marii, tak na marginesie było też wzorem dla scen z ołtarza głównego w kościele Ma-
riackim w Gdańsku, o czym wspomina też Abs, op. cit., s. 80.

7 Przykładowo tamże, il. 36, s. 68; B. Schmid, Baukunst und bildende Kunst zur Ordenszeit,  
w: Deutsche Staatenbildung und deutschen Kultur im Preussenland, hrsg. P. Blunk, Koenigsberg 
1931, s. 142 (autor wspomina ponowne wyposażanie kościoła Mariackiego ołtarzami po pożarze 
budynku w 1504 roku); A. Ulbrich, Kunstgeschichte Ostpreußens von der Ordenszeit bis zur Gegen-
wart, Frankfurt am Main 1976, s. 74 – 75, H. Madej, op. cit., s. 151 – 152.

8 Ostatnio na ten temat teksty naukowe M. Sitka i M. Walczaka w tomie Mistrz i Katarzyna. 
Hans von Kulmbach i jego dzieła dla Krakowa, red. M.P. Kruk, A. Hola i M. Walczak, Kraków 
2018.
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w Łankiejmach, który pozostaje wprawdzie anonimowy, ale zdradza rękę Cranacha. 
Jego wczesne datowanie zdaje się potwierdzać rękę wittenberskiego mistrza9.

Z kolei obrazy Cranacha mł. znalazły się w kościele w Młynach, w którym oł-
tarz w prezbiterium ozdobiła scena Godów w Kanie Galilejskiej (potem ołtarz prze-
niesiono do Almenhausen) oraz w Wargen, gdzie na ścianie północnej tamtejszego 
prezbiterium zawieszono powstały około 1560 roku portret Johannesa Hußa. Waż-
nym dla biografii Marcina Lutra był portret Małgorzaty von Kunheim, jego córki, 
której zawisł w przywołanym kościele w Mühlhausen. Portret Marcina Lutra wy-
konał prawdopodobnie Heinrich Königswieser do kościoła w Szczurkowie kopiując 
po prostu ikoniczny wzór Cranacha10.

Badacze sztuki Prus dostrzegli, oczywiście, iż grafiki Dürera stanowiły głów-
nie wzór dla malarzy tworzących ołtarze w kościołach pruskich i to jeszcze za nim 
stały się one kościołami ewangelickimi. Dobrym przykładem są tu ołtarze w miej-
scowościach Thierenberg (Dunajewka) i Medenau (Logwino). W pierwszej z nich 
Życie Marii stało się wzorem dla scen ołtarza fundowanego pomiędzy 1511 a 1518 
rokiem przez sambijskiego biskupa Günthera von Bünau a w drugiej grafiki no-
rymberczyka wykorzystano około 1520 roku do namalowania obrazów (skrzydła) 
ustawionego w prezbiterium ołtarza11. Z warsztatem Albrechta Dürera związane są 
skrzydła zapomnianego nieco, późnogotyckiego ołtarza w niewielkim Rychnowie 
koło Ostródy. Lucas Cranach st. i Albrecht Dürer byli przede wszystkim artystami, 
których dzieła ozdobiły Królewiec i na nowo kształtowaną, nowożytną rezydencję 
Albrechta Hohenzollerna. Zaangażowani byli w ten proces nie tylko humaniści, ale 
także rzeźbiarze, architekci a nawet płatnerze i hafciarze12.

W książęcym Królewcu działało bowiem 20 złotników, tworzyli liczni rzeźbia-
rze, bursztynnicy i giserzy. Pracowali oni na potrzeby księcia i liczącego około 400 
osób dworu. Zamek zdobiono gobelinami i obrazami, w tym tymi z wizerunkami 
ważniejszych władców europejskich, wśród których znalazły się portrety Jagiel-
lonów. Dostarczali biżuterię dla księcia, m.in. kosztowne naszyjniki. Władca słał 
żonom drogie tkaniny, finansował lub współfinansował zakupy bransolet, kolii, za-
wieszek, pierścieni i brosz. Dwór współpracował z kupcami Lucasem i Andreasem 
Corfanymi z Florencji oraz Tomasem Lapim i Lorenzo de Villanim. Cała grupa kup-
ców, w tym ci rezydujący w Norymberdze dostarczała na dwór przedmioty luksu-
sowe. Książę zadbał by na uroczystości koronacji Zygmunta Augusta pokazać się 
w towarzystwie kilku setek osób i przybyć do Krakowa w orszaku 35 wozów13. To 
dzięki mecenatowi Albrechta nastąpił w Prusach prawdziwy rozkwit rzemiosł i to 

9 P. Birecki, Rola portretów Marcina Lutra i Filipa Melanchtona w Prusach, w: Marcin Luter 
1517–2017, red. K. Obremski, Toruń 2019, s. 75 – 94.

10 Lettau (kantor kościoła w Mühlhausen), Einige Nachrichten über die Kirche zu Mühlhau-
sen; vorzüglich der Feststellung der geschichtlichen Merkwürdigkeit, daß Dr. Martin Luthers 
Tochter Margarethe, vermählte v. Kunheim, hier begraben liegt, „Preußische Provinzial-Blätter” 
5(1831), s. 49 – 62.

11 A. Ulbrich, op. cit., s. 75.
12 A. Rzempołuch, Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1992, 

s. 117.
13 J. Tondel, Srebrna biblioteka księcia Albrechta Pruskiego i jego żony Anny Marii, Warszawa 

1994, s. 21.
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nie tylko tych, które przyczyniły się do ozdoby rezydencji książęcej. Arnold Wenck 
stworzył dla księcia łańcuch z herbem przedstawiającym orła z przeplecioną przez 
pierś literą „S”. Niektóre z używanej biżuterii były naprawdę kosztowne, jak jeden 
z naszyjników z 1529 roku wysadzany 8. szafirami, 11. rubinowymi różami, 38. 
rubinami, dużym diamentem, 29. mniejszymi diamentami i 6. szmaragdami. Wśród 
złotników i pośredników w handlu biżuterią pracujących dla księcia wymienić na-
leży Georga Schultheissa, Hieronymusa Schurschtaba, Mercuriusa Herdegena, Pan-
kratiusa Henna i Corneliusa Vorwenda, który wykonywał dla księcia okolicznościo-
we monety. Jobst Freudner z Ulm dostarczał na dwór jakże potrzebnych pieczęci, 
naczyń, mieczy i reprezentacyjnych naczyń do picia. Freudner w latach 1540 – 1541 
wykonał m.in. berła uniwersyteckie oraz reprezentacyjny miecz z wizerunkiem Al-
brechta i Doroty. Para książęca zdobiła też reprezentacyjne numizmaty, w tym te 
wydawane z okazji narodzin dzieci14.

W KRÓLEWCU

Intensywny proces przekształcania się dworu dawnego wielkiego mistrza krzy-
żackiego w nowożytny dwór książęcy nabrał rozpędu po 1525 roku wraz z przyję-
ciem przez Albrechta świeckiego tytułu książęcego. Tworzenie dworu książęcego 
oparło się o działania jego poprzednika, wielkiego mistrza Friedricha, którego oto-
czenie funkcjonować zaczęło zgodnie z Ordynacją Dworską z ok. 1499 roku, na-
wiązującą swymi zapisami do zasad funkcjonowania typowego, humanistycznego 
dworu renesansowego księcia. Zamek królewiecki, który na początku XVI wieku 
wciąż był krzyżackim klasztorem odwiedzać zaczęły kobiety, a gdy Albrecht ożenił 
się w 1526 roku z Dorotą Oldenburg, dla rezydujących na zamku pań wydano spe-
cjalną ordynację regulującą ich dworskie obowiązki15.

Fryderyk powołał nowy urząd budowniczego dworskiego, którego zadaniem 
było unowocześnienie stołecznego zamku królewieckiego, zadbanie o katedrę oraz 
inne zamki i rezydencje zakonne. Zatrudnił też malarza mającego za zadanie two-
rzyć nowe wizerunki wielkich mistrzów. Przypuszcza się, że to właśnie jemu zle-
cano kopiowanie wczesnych dzieł Albrechta Dürera. Jednocześnie do leżącego na 
obrzeżach Europy Królewca trzeba było przyciągnąć grupę intelektualistów, któ-
rych zadaniem było współtworzenie wokół wielkiego mistrza a potem księcia nowe-
go środowiska dworskiego. Tworzyć je zaczęli początkowo tacy humaniści jak Era-
smus Stella, Paul von Wett, Hanns von Schönberg oraz Dietrich von Werthern. Do 
współpracy zaproszono nieco później kolejnych uczonych i humanistów: Crotusa 
Rubeanusa, Johanna Poliandra czy Paula Speratusa. Nowym elitom, czyli księżom 

14 H. Ehrenberg, Die Kunst am Hofe der Herzöge von Preußen, Leipzig – Berlin 1899, s. 74; 
W. Hubatsch, Albrecht von Brandenburg-Ansbach, Heilderberg 1960, s. 267; H. Thielen, Die Kultur 
am Hofe Herzog Albrechts von Preussen (1525–1568), Gottingen 1953, s. 63 – 67; zapewne jest to 
dzieło reprodukowane w Reformation und Freiheit. Luther und die Folgen für Preussen und Bran-
denburg, hrsg. R. Slenczka, Berlin 2017, s. 148.

15 K. Forstreuer, Die Hofordnungen der letzten Hochmeister in Preussen, „Prussia. Zeitschrift 
für Heimatkunde und Heimatschutz” 29(1931), s. 29 – 41; M. Biskup, Friedrich von Sachsen, w: 
Die Hochmeister des Deutschen Ordens 1190– 1994, hrsg. von U. Arnold, Marburg 1998, s. 160.
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luterańskim, lekarzom, urzędnikom i uczonym miała służyć biblioteka zamku króle-
wieckiego licząca około 9000 pozycji. Opiekował się nimi Felix König Polyphem16 
a w jej powstaniu brał też udział Lucas Cranach st., który zajmował się wysyłką do 
Prus książek drukowanych u Hansa Luffta w Wittenberdze, informując w 1527 roku 
władcę o ich nowej dostawie na kwotę 187 florenów. Wśród wysyłanych pozycji 
znajdowały się oczywiście biblie ilustrowane przez Cranacha i innych artystów17.

Jednym z pierwszych twórców, którzy przybyli by na miejscu pracować dla Al-
brechta był mało rozpoznany malarz Wolf Rieder, zatrudniony na stanowisku mala-
rza dworskiego. On to namalował m.in. obraz do kościoła św. Krzyża w Królewcu, 
współtworzył w 1523 roku królewiecką drukarnię oraz w latach 1528 – 1530 wyko-
nał nieznane bliżej dekoracje zamku w Kętrzynie. Był także jednym z pierwszych 
artystów, których Albrecht zaczął zapraszać na swój dwór18.

Ten, jeszcze jako zwierzchnik zakonu zdawał sobie sprawę z roli jaka przypad-
nie sztuce w budowaniu jego nowoczesnego dworu i już w 1511, a więc w chwili 
gdy stał się wielkim mistrzem i wyjeżdżał do Prus, zlecił Lucasowi Cranachowi st. 
namalowanie pierwszego swojego portretu19. To pierwsze dzieło stało się zapowie-
dzią kolejnych, licznych zamówień kierowanych do warsztatu tego wittenberskiego 
malarza, które pojawiły się w kolejnych dziesięcioleciach na terenie Prus Książę-
cych. W 1516 roku z Wittenbergi do Królewca dotarły bliżej nieznane cztery obrazy 
tablicowe oraz przeznaczony dla katedry w Królewcu wizerunek Madonny. Jak się 
będzie można przekonać na zlecenie księcia powstawało najwięcej obrazów o tema-
tyce religijnej oraz portretów, ale coraz więcej pojawiać się zaczęły tematy stricte 
świeckie. Dietrich von Schönberg kupił w prezencie Albrechtowi obraz Herkules 
i Anteusz powstały w ich wittenberskim warsztacie20. Równocześnie zamówienie 
w latach 1522 – 1525 pięciu obrazów („fünf konterfein Tafelbilder”) w pracowni Al-
brechta Dürera za pośrednictwem Bastiana Startza świadczy o utrzymywaniu przez 
Albrechta bardzo żywych kontaktów artystycznych z Norymbergą, która kształcić 
miała odtąd malarzy działających na potrzeby dworu w Królewcu21.

Choć przed 1525 rokiem na usługach Królewca znajdowali się już malarze, to 
dopiero książę Albrecht zaczął dynamiczniej budować środowisko artystyczne ma-
larzy, będących na stałe na usługach jego dworu. Tutejsze środowisko artystyczne 
przez kilkadziesiąt lat opierać się będzie albo na importowanych dziełach malowa-
nych w Wittenberdze i Norymberdze albo tam będą kształcili się właśni malarze, 
którzy na miejscu, w Prusach będą tworzyć obrazy sztalugowe i epitafia. Nic dziw-
nego, że w zbiorach podręcznej biblioteki księcia, w tzw. Kammerbibliothek znalazł 
się Traktat o proporcjach Albrechta Dürera oraz ciesząca oko księcia Mała Pasja 

16 J. Tondel, op. cit., s. 7 – 8.
17 J. Voigt, Des Markgrafen Albrecht von Brandenburg Briefwechsel mit den beiden Malern 

Lucas Cranach und dem Buchdrucker Hans Lufft, „Beiträge zur Kunde Preussens” 3(1820), 
s. 246 – 293.

18 K. Fortstreuter, op. cit., s. 35.
19 W. Hubatsch, op. cit., s. 41.
20 H. Ehrenberg, op. cit., s. 4; A. von Troschke, Die Cranach-Madonna im Dom zu Königsberg, 

„Mitteilungen des Vereins für die Geschichte von Ost- und Westpreussen” 11(1936/37), s. 39–41.
21 P.G. Thielen, op. cit., s. 42.
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tego samego mistrza. W biblioteczce Albrechta liczącej około 1600 woluminów 
przechowywano dwutomową biblię Lutra z 1534 roku zdobioną drzeworytowanym 
portretem księcia autorstwa Lucasa Cranacha Młodszego. Warsztat Cranachów nie 
tylko wysyłać będzie władcy kolejne obrazy Lutra, ale również otrzymywać będzie 
z Królewca wizerunki Albrechta, na bazie których tworzyć będzie jego kolejne por-
trety, jak ten z 1528 roku22.

Władca pozyskiwał obrazy do swoich zbiorów korzystając z usług swoich 
agentów z Norymbergi i kontaktów z biskupem warmińskim Tiedemannem Gie-
se, z Valentinem Saurmannem w Czechach, frankońskim kanclerzem Christophem 
Straussem czy polskim arystokratą Gabrielem Tarło23. Jednocześnie wiele osób 
w osobistej korespondencji prosiło księcia o jego wizerunki, które zaczęły najpierw, 
bo już w 1511 roku powstawać w warsztacie Cranachów a potem realizowane już 
były przez miejscowych malarzy. Artystyczne owoce zaczęły przynosić kontakty 
wileńskim artystą Antonem Weide i Hansem Krellem z Lipska. Ten „malarz wład-
ców”, m.in. w 1546 roku korespondował z Albrechtem, życzącym sobie by ten ma-
lował portrety według zaproponowanej przez niego, liczącej kilkadziesiąt pozycji 
listy. Na niej znalazło się wiele współczesnych osób, które Krell znał osobiście jak 
książęta saksońscy, oraz ci już nieżyjący jak cesarz Zygmunt czy Jan Hus. Książę 
był żywo zainteresowany zgromadzeniem własnej galerii sławnych władców, czego 
dał wyraz w korespondencji ze swoim wypróbowanym agentem Georgiem Schul-
theissem24. W dorobku Krella znajdują się nie tylko portrety książąt, ale również 
dobrze znana Bitwę pod Orszą, do której namalowania wykorzystano dürerowską 
grafikę z przedstawieniem wielkiej armaty25. W kręgu królewieckich artystów po-
zostawał uczeń Albrechta Dürera Jacob Binck, mający za sobą nie tylko kontakt 
ze sztuką niderlandzką na dworze duńskiego króla Christiana III ale także kontakt 
ze sztuką Rafaela26. Binck, prócz pracy przy projektowaniu pomników komemora-
tywnych, miał być autorem wyobrażeń miast pruskich do Kosmografii Sebastiana 
Münstera27. Książę wymieniał obrazy z biskupem warmińskim Janem Dantyszkiem, 
który miał w swej kolekcji obraz Hansa Holbeina przedstawiający Erazma z Rot-
terdamu. W 1544 roku do Królewca trafiły drzeworyty i miedzioryty ze scenami 
przedstawiającymi bitwy cesarza Karola V we Francji a w 1549 roku dwa malowi-
dła przygotowane przez cesarskiego malarza Jana Cornelisza Vermeyna przedsta-
wiające cesarskie zwycięstwo w bitwie pod Mühlberg28.

22 J. Tondel, op. cit., s. 10 – 13; P. Birecki, Architektura protestancka trzech miast Królewca 
(Stare Miasto, Knipawa i Lipnik) w okresie nowożytnym, SE XX(2019), s. 36 – 37. Tu omówione 
liczne portrety Lutra i Melanchtona, które z warsztatu Cranachów trafiły do Królewca.

23 H. Ehrenberg, op. cit., s. 19 – 22.
24 P.G. Thielen, s. 49. Znanym dziełem Krella z tejże galerii jest zachowany do dziś portret 

królowej Marii Węgierskiej oraz samego Albrechta w wieku 32 lat.
25 List Hansa Krella z 22 lutego 1546 roku do Albrechta Hohenzollerna w sprawie jego portretu 

w: Geheimes Staatarchiv Berlin-Dahlem, sygn. HB A4, k. nn.
26 T.R. Merton, A Cataloque of Pictures and Drawings from Collection of Sir Thomas Merton, 

London 1950 s. 64.
27 P.G. Thielen, op. cit., s. 56.
28 H. Ehrenberg, op. cit., s. 19.
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Do Prus przybył też drugi uczeń norymberskiego mistrza Crispin Herranth, który 
dla księcia malował nie tylko portrety jego rodziny, Marcina Lutra, Filipa Melanchto-
na, Maurycego Ferbera, Jana Dantyszka, czy astronoma Johannesa Cariona, ale rów-
nież zwierzęta, będące jego myśliwskimi trofeami lub trzymanymi w prywatnym zoo. 
Dla Dantyszka Herranth kopiował obrazy ze zbioru księcia, a dla Albrechta stworzył 
malowaną mapę Prus Książęcych, przywiózł też ze sobą do Królewca liczne rysunki 
przedstawiające włoskie ornamenty renesansowe29. Po jego śmierci Albrecht zatrudnił 
na swym dworze szwagra Crispina, Hansa Heffnera i planował również zatrudnienie 
Georga Pencza z Norymbergi, ale ten niestety zmarł przed przybyciem do Prus.

Dzięki artystycznym usługom własnego już dworu książę wymieniał obrazy 
z Zygmuntem II Augustem, który przy okazji prowadzonej korespondencji prosił 
o ich przysyłanie do Wilna, gdzie polski władca urządzał zamek i zaplanował w nim 
galerę sławnych mężów30. Malarze ci, prócz malowania obrazów świadczyli inne 
usługi, jak choćby wykonanie dekoracji karocy dla księżnej Anny Marii, czego podjął 
się gdański malarz Wolf. Podobnie czynił Adam Lange, który prócz przeznaczanych 
na podarunki portretów zdobił stoły biesiadne różnymi dekoracjami, malował chorą-
gwie, stropy oraz tablice z drzewami rodowymi. Cryspin Herranth dekorował w 1545 
roku zbroję turniejową płatnerza Jacoba Rosenbucha, która wraz z siodłem i bronią 
białą była przeznaczona dla młodego polskiego króla Zygmunta II Augusta31.

Albrecht zaczął też dostrzegać talenty miejscowe, wysyłając do pracowni Lu-
casa Cranacha mł.32 syna muzyka dworu królewieckiego Heinricha Königswiesera, 
który po powrocie do Prus, wykonywał portrety rodziny książęcej, corocznie por-
tret władcy oraz jego miniaturowe portrety, przeznaczane następnie jako wzory do 
jego rytowanych portretów, tłoczonych w publikacjach przez drukarnię Hansa Lu-
fta. Podobnie jak inni malarze Königswieser pracował przy dekoracji siodeł i zbroi, 
malowaniu obrazów religijnych, tarcz herbowych i stropów, projektował kartony 
do tapiserii oraz stworzył w 1557 roku epitafium Hansa Nimptscha do królewiec-
kiej katedry z malowanym nań ukrzyżowanym Jezusem wzorowanym na postaci 
namalowanej przez Albrechta Dürera33. W lokalnym środowisku pojawił się nawet 
Włoch, Jan Baptysta (Johannes von Braun), który dla Anny Marii przyozdobił jedną 
z sal zamku w Labiawie podczas prac prowadzonych tam pod kierunkiem Chri-
stopha Römera. Tapiserie były jednym z elementów wyposażenia książęcych sal. 
Dworskie archiwalia wspominają m.in. flamandzkie tkaniny, w tym jedną z wize-
runkiem Pokłonu Trzech króli wiszące w salach królewieckiego zamku czy herby, 
elementy fantastycznej architektury i ornamenty maureskowe w salach uniwersy-
teckich34.

29 P. G. Thielen, op. cit., s. 50.
30 Tamże, s. 51.
31 H. Ehrenberg, op. cit., s. 25, 75.
32 Cranach Młodszy, tak jak jego ojciec dostarczał wizerunki Lutra i Melanchtona na dwór króle-

wiecki, wykonał też portret Georga Friedricha, opiekuna syna Albrechta Fryderyka, zob. H. Ehren- 
berg, op. cit., s. 23, 82.

33 H. Ehrenberg, op. cit., s. 30. Autor zamieszcza tu uwagę, że zamek w tle postaci to miśnień-
ski Albrechtsburg. Polscy badacze przyjmują, że to widok Królewca.

34 H. Ehrenberg, op. cit., s. 17 – 26; P. G. Thielen, op. cit., s. 53, 74.
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Już w 1526 roku na dworze czynny był rzeźbiarz i grawer Hans Schenk, zatrud-
niany prawdopodobnie do wykonywania portretów książęcych wykorzystywanych 
do bicia monet i medali z wizerunkiem Albrechta. Za Schenkem do Królewca w ko-
lejnych latach podążyli inni rzeźbiarze i kamieniarze: Gabriel Achen i Bernt von 
Utrecht oraz Heinrich Vlint z Nadrenii i Adrian z Gdańska oraz nieznani z nazwiska 
rzemieślnicy ze Świdnicy i Szczecina. Przyciągały ich, razem z innymi malarza-
mi, snycerzami i stolarzami różne zlecenia, w tym prace przy dworskich uroczy-
stościach. Inspirowali się oni sztuką Albrechta Dürera a nawet Albrechta Altdorfera 
tworząc, jak Christian Hoffman, Hans Wagner czy Balthasar Beck okazałe meble, 
płaskorzeźbione portrety czy dekoracje wyposażenia sal królewieckiego zamku, 
w tym kominków, mebli i płaskorzeźbionych, figuralnych zdobień ich ścian (w tym 
tzw. sali narodzin)35. Ci dwaj ostatni należeli do grupy rzemieślników, takich jak 
złotnicy, zatrudnieni w Królewcu, edukowani lub pracujący w Norymberdze, Augs-
burgu, Ulm i Strasburgu, którzy dostarczali na dwór Albrechta m.in. znaczące ilości 
naczyń ze srebra. Snycerz Christian Hoffman jednocześnie zyskał wysokie kwali-
fikacje jako budowniczy i książę wysyłał go do Gdańska i Malborka by studiować 
architekturę znajdujących się tam budowli36.

Albrecht Hohenzollern stając się władcą świeckim nie zrezygnował z symbo-
li zakonnych identyfikujących go jednoznacznie jako wielkiego mistrza. Chociaż 
podczas hołdu w Krakowie towarzysze Hohenzollerna zerwali z płaszczy czarne 
krzyże, to nie wyrzekli się swej zakonnej przeszłości. Pewnym znakiem ciągło-
ści władzy pomiędzy państwem zakonnym a nowym księstwem było zawieszenie 
w prezbiterium katedry królewieckiej w latach 1546 – 1555 sześciu portretów wiel-
kich mistrzów (Ludwiga von Erlichshausen, Heinricha Reuss von Plauen, Heinricha 
Reffle von Richtenberg, Martina Truchsess von Wentzhausen, Hansa von Tieffen 
i Friedricha Wettin) namalowanych zapewne przez warsztat Cranachów, na pod-
stawie których Kaspar Felbinger przygotował później wizerunki tych zakonników 
dla wydanego w 1595 roku przez Caspara Hennebergera opisu Prus. Pozostały one 
w bezpośrednim sąsiedztwie nagrobka księcia Albrechta odkutego w 1571 roku 
przez Cornelisa Florisa37.

Dziedzictwo zakonne reprezentowane było także w kolekcji uzbrojenia znajdu-
jącej się w królewieckiej zbrojowni, w której wśród licznych zbroi, hełmów (także 
tych zamawianych w Augsburgu u płatnerza Kolmana38), lanc i mieczy eksponowa-
no zbroje wielkich mistrzów, zbroję Albrechta (zapewne tą, która pojawiła się na 
jednej z plakiet księgi Srebrnej Biblioteki) wraz z jego mieczem (Reichsschwert) 
i imponującą kolekcją broni białej. Albrecht pozyskiwał uzbrojenie nie tylko od 
płatnerza Kolmana, ale również od Wilhelma von Worms z Norymbergii. Z czasem 
zatrudnił na stanowisku dworskiego płatnerza Hansa Petzoldta, potem syna Wilhel-
ma, także o imieniu Wilhelm oraz Jacoba Rosenbucha, którego dzieła wzbudzały 
zainteresowanie współczesnych Albrechtowi władców i arystokracji. Rosenbuch 

35 P.G. Thielen, op. cit., s. 58.
36 H. Ehrenberg, op. cit., s. 13.
37 Portrety te ukazuje ikonografia prezbiterium katedry, wspomina je A. Gebser, F. Hagen, Der 

Dom zur Koenigsberg in Preussen, Koenigsberg 1833, s. 101 – 106.
38 H. Ehrenberg, op. cit., s. 4.
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wykonał przykładowo zbroję turniejową na zlecenie zaufanego księcia na dworze 
polskim, Gabriela Tarło. Dwór utrzymywał liczne kontakty z rusznikarzami z Pragi, 
Szczecina, Norymbergi czy Krakowa. Co ciekawe bronioznawcze zainteresowania 
władcy szły w parze z lekturą książek o tematyce wojskowej, które książę także 
gromadził39. Albrecht ciągle prezentował się jako czerpiący z tradycji swego zakonu 
miles Chrystianus, zajmując się problematyką wojenną, publikując nawet Ordyna-
cję Wojenną, w której rozważał m.in. taktykę prowadzonych działań wojennych40.

Do prac budowlanych zatrudniono m.in. Barthela Voigta ze Szwabii i Andre-
asa Hessa. Zatrudnianie przez Albrechta wciąż nowych budowniczych i szeregu 
rzemieślników od snycerzy, witrażowników, malarzy na szkle po budowniczych 
pieców oraz gromadzenie podręczników architektonicznych, widoków miast i ich 
obwarowań, rysunków i modeli architektonicznych o włoskiej, niemieckiej lub ni-
derlandzkiej proweniencji świadczy o jego dużym zaangażowaniu w sprawy bu-
dowlane i chęci jak najszybszego przekształcenia krzyżackiego zamku w nowożyt-
ną rezydencję. Inwestycje te skutkowały tworzeniem się lokalnego, coraz prężniej 
działającego środowiska architektów, które następnie brało udział pracach realizo-
wanych w innych ośrodkach miejskich41.

Po 1525 roku zintensyfikowała się także działalność architektoniczna. Od 1530 
roku dla księcia pracowali znani z imienia i nazwiska budowniczowie: mistrz Die-
trich czy Friedrich Nußdörfer z Bazylei, który do Królewca przybył z Norymbergi 
i zaprojektował Nową Bramę we wschodniej części zamku królewieckiego wyko-
rzystując elementy architektury renesansowej, oraz umieścił tam herby Albrechta. 
Nad wjazdem zamkowym umieszczono napis Turris fortissimo nomen domini oraz 
datę MDXXXII. Poniżej znalazło się miejsce na inskrypcję, którą życzył sobie umie-
ścić książę Parcere subjectis et debellare superbos Principis officium est, Musa 
Maronis ait. Sic regere hunc populum, Princeps Alberte memento Sed cum divina 
cuncta regentis ope odwołującą się do władzy księcia osłanianej boską pomocą. 
Nad wejściem głównym do zamku, ujętym hermami i jońskimi kapitelami umiesz-
czono z kolei rzeźbioną postać Albrechta z mieczem, któremu towarzyszył napis: 
Ps. 56 Laus mea sermo Dei, Domini mea gloria verbum. Hac spe non metuam. Quid 
mihi faxit homo? Albertus D. G. Marchio Brandenb. Dux Prussiae. Anno 155142. 
Na rzecz księcia pracował Christoph Römer z Norymbergi fortyfikujący Kłajpedę, 
a jego syn Dawid, dzięki wsparciu władcy poznawał architekturę Włoch i Francji. 
Römer ojciec kontynuował prace przy zamku wprowadzając nowe obramienia rene-
sansowe okien, wykuszy bramnych, zdobiąc je hermami i ornamentem rollwerko-
wym. Niektóre okna wypełniały tafle szklane z herbami malowanymi przez takich 

39 A. Boetticher, Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen, H. VII, Königsberg 
1897, s. 25 – 26; J. Tondel, op. cit., s. 12.

40 K. Łopatecki, Twórczość wojskowa Albrechta Hohenzollerna. Uwagi nad trzema manuskryp-
tami przypisanymi w latach 2009 – 2014 Albrechtowi Hohenzollernowi, „Odrodzenie i Reformacja 
w Polsce” LIX(2015), s. 163 – 188.

41 H. Ehrenberg, op. cit., s. 9; P.G. Thielen, op. cit., s. 45.
42 A. Boetticher, op. cit., s. 29.
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malarzy na szkle jak Szymon czy Joachim Lindemann. Heronimus Schürhstab dbał 
o dostawy szklanych weneckich naczyń43.

W orbicie wpływów artystycznych w Królewcu zaczęli się pojawiać Niderland-
czycy a wraz z nimi do stolicy Prus Książęcych zaczęły napływać alabastry, któ-
re wykorzystywano do dekoracji pomników grobowych nowych elit. W katedrze 
królewieckiej znalazło się epitafium biskupa von Polenza z alabastrowymi scena-
mi przedstawiającymi: Pokłon Trzech Króli, Ucieczkę do Egiptu i Chrystusa z kulą 
ziemską w dłoni a w staromiejskim kościele św. Mikołaja odnotowano epitafium 
ławnika Christopha Ottendorfa z alabastrową sceną Męki Chrystusa 1567 roku44.

Import alabastrów niderlandzkich był swoistym wstępem do dwóch niespotyka-
nych pod względem treści pomników grobowych, które dzięki ich twórcy, Corneli-
sowi Florisowi otworzyły już nowy niderlandzki rozdział w sztuce Prus Książęcych. 
Pierwszy z nich z 1547 roku upamiętnił pierwszą żonę księcia Albrechta a drugi 
z 1572 roku, znacznie okazalszy, upamiętnił samego Albrechta i jego drugą żonę 
Elżbietę. Równie okazały był kolejny pomnik grobowy z katedry królewieckiej, tym 
razem upamiętniający Elżbietę, pierwszą żonę Georga Friedricha, który odkuł w la-
tach 1578 – 1582 uczeń Florisa, Willem van den Blocke45.

PODSUMOWANIE

Próbując podsumować szereg działań podjętych przez Albrechta mających 
wpływ na stworzenie, niemal od podstaw przez niego dworu nowożytnego, eu-
ropejskiego władcy należy zauważyć, że nie tylko w stosunkowo krótkim czasie 
stworzono reprezentacyjną siedzibę ale też, na ile pozwalały na to środki finanso-
we, znakomicie ją wyposażono. Rezydencja ozdobiona reprezentacyjnymi dziełami 
malarstwa, rzeźby i rzemiosła stanowiła emanację energii twórczej Albrechta Ho-
henzollerna, który zapewne nie mógłby, jako wielki mistrz, zrealizować wszystkich 
swych artystycznych ambicji. Kontakt z twórcami, tak uznanymi jak Albrecht Dürer 
czy Lucas Cranach st., ich warsztatami, współpraca ze złotnikami, rzeźbiarzami, 
architektami i malarzami dała Albrechtowi wyzwoliła w księciu ciekawość pozapo-
litycznego świata, przynosząc wiele duchowych i estetycznych przeżyć. Stworzenie 
przez Albrechta, także dzięki współpracy m.in. z Lucasem Cranachem i Albrech-
tem Dürerem, niemalże od podstaw nowego, europejskiego ośrodka intelektualnego 
i artystycznego było w szesnastowiecznej Europie z pewnością zjawiskiem wyjąt-
kowym.

43 H. Ehreberg, op. cit., s. 77.
44 A. Ulbrich, op. cit., s. 19.
45 Fr. Skibiński, Willem van den Blocke. Niderlandzki rzeźbiarz nad Bałtykiem w XVI i na po-

czątku XVII wieku, Toruń 2015, s. 195 i nast.
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SZTUKA ALBRECHTA DÜRERA I CRANACHÓW  
NA ARTYSTYCZNYM DWORZE ALBRECHTA HOHENZOLLERNA 

W STOŁECZNYM KRÓLEWCU

STRESZCZENIE

Artykuł prezentuje wpływy sztuki Albrechta Dürera i warsztatu Cranachów na sztukę 
Prus Książęcych oraz szczególnie na ich udział w tworzeniu artystycznego oblicza dworu Al-
brechta Hohenzollerna. Początkowo autor omawia przykłady oddziaływania grafik Martina 
Schongauera oraz Albrechta Dürera na malarstwo w Prusach Królewskich w okresie przedre-
formacyjnym. Przywołano tu przykłady z Fromborka i Elbląga oraz jeden z Prus Książęcych, 
czyli z kościoła w Rychnowie. Następnie przedstawiono kolejne przykłady obecności dzieł 
sztuki obydwu artystów na dworze Albrechta Hohenzollerna, oddziaływania Wittenbergi 
i Norymbergi na tworzony przez księcia nowożytny dwór w Królewcu. Tu przedstawiono 
zarówno działania w zakresie kształcenia miejscowych artystów, jak i pracy wielu wykwa-
lifikowanych rzemieślników na rzecz Albrechta. Wszystkie te działania, jak wykazano, po-
zwoliły stworzyć bogaty w dzieła sztuki nowożytny dwór renesansowego władcy.

ALBRECHT DÜRER’S AND CRANACH’S ART AT THE ARTISTIC COURT  
OF ALBRECHT HOHENZOLLERN IN THE CAPITAL KÖNIGSBERG

SUMMARY

This article presents the influence of Albrecht Dürer’s art and the Cranach’s workshop 
on the art of Ducal Prussia and particularly on their participation in the creation of objects of 
art on the court of Albrecht Hohenzollern. Initially, the author discusses the impact of Martin 
Schongauer’s and Albrecht Dürer’s graphic art on the paintings in the Royal Prussia during 
before Reformation. The two examples comes from Frombork and Elbląg (Royal Prussia) 
and one of one from the church in Rychnowo (Ducal Prussia). Next the paper shows other ex-
amples of the presence of works of art by both artists at the court of Albrecht Hohenzollern, 
the influence of Wittenberg and Nuremberg on the early modern royal court created by Prince 
Albrecht. The paper presents the artistic education of local artists and objects of art made by 
many skilled craftsmen for Albrecht. All these activities, as shown, have created a modern 
manor house/court of renaissance ruler.

KUNST VON ALBRECHT DÜRER UND CRANACH  
AM KÜNSTLERISCHEN HOF VON ALBRECHT HOHENZOLLERN  

IN DER HAUPTSTADT KÖNIGSBERG

ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Artikel wird der Einfluss der Kunst Albrecht Dürers und der Cranach-Werk-
statt auf die Kunst des herzoglichen Preußens und insbesondere auf ihre Beteiligung an der 
Schaffung von Kunstobjekten am Hof Albrecht Hohenzollerns dargestellt. Zunächst erörtert 
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der Autor den Einfluss der Graphik Martin Schongauers und Albrecht Dürers auf die Malerei 
im königlichen Preußen in der Zeit vor der Reformation. Die beiden Beispiele stammen aus 
Frombork und Elbląg (Königliches Preußen) und eines aus der Kirche in Rychnowo (Herzo-
gliches Preußen). Anschließend werden weitere Beispiele für das Vorhandensein von Kunst-
werken beider Künstler am Hofe Albrechts von Hohenzollern, den Einfluss von Wittenberg 
und Nürnberg auf den frühneuzeitlichen Königshof des Prinzen Albrecht gezeigt. Der Beit-
rag stellt die künstlerische Ausbildung lokaler Künstler und die von vielen Kunsthandwerk-
ern für Albrecht gefertigten Kunstgegenstände vor. All diese Aktivitäten haben, wie gezeigt, 
ein modernes Herrenhaus/einen Hof des Renaissancefürsten geschaffen.
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Współcześnie historycy coraz więcej uwagi poświęcają zagadnieniom związanym 
z demografią oraz ruchem naturalnym ludności na przestrzeni wieków. Podstawowy 
materiał archiwalny do tego typu badań stanowią księgi metrykalne. Są one bardzo 
ważnym źródłem historycznym nie tylko dla historyków czy genealogów, ale także 
socjologów, kulturoznawców i regionalistów. Obecnie trudno wyobrazić sobie rzetelną 
monografię konkretnej miejscowości bez wykorzystania metryk kościelnych. Oprócz 
imion i nazwisk dostarczają one wiele szczegółowych informacji na temat wieku, sta-
nu cywilnego, pochodzenia terytorialnego, mobilności, koligacji rodzinnych, statusu 
społecznego i materialnego. Księgi zgonów dodatkowo zawierają dane na temat miejsc 
pochówków, przyczyn i liczebności zgonów oraz długowieczności populacji. Pozwala 
to określić nie tylko gęstość zaludnienia poszczególnych parafii lub miejscowości, ale 
również ich poziom zamożności oraz zróżnicowanie etniczne i stanowe.

Obowiązek prowadzenia ksiąg metrykalnych w Kościele katolickim ustanowił 
sobór trydencki obradujący w latach 1545 – 1563. Sobór nakazał, aby proboszczowie 
wszystkich katolickich parafii skrupulatnie odnotowywali udzielone chrzty i pobło-
gosławione małżeństwa, a z czasem także pogrzeby zmarłych. W Rzeczypospolitej za 
początek prowadzenia metrykaliów uznaje się rok 1579. Odbyty wówczas we Wło-
cławku synod pod przewodnictwem biskupa Stanisława Karnkowskiego zajmował się 
między innymi obowiązywalnością na ziemiach polskich ksiąg metrykalnych1.
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(2015), s. 19 – 30.
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DZIEJE I ZNACZENIE ELBLĄGA ORAZ JEGO DEMOGRAFIA

Jednym z trzech wielkich miast Prus Królewskich obok Gdańska i Torunia był 
Elbląg. Zachowały się ogółem 22 księgi metrykalne staromiejskiej parafii św. Miko-
łaja w Elblągu prowadzone od pierwszej połowy XVII w. do drugiej połowy XIX w., 
które pozwalają badać demografię i procesy społeczne zachodzące w tym ważnym 
pruskim mieście na przestrzeni około 250 lat. W niniejszym artykule szczegóło-
wej analizie zostaną poddane katolickie księgi zgonów z pierwszego ćwierćwiecza 
XVIII w.2.

Początki Elbląga sięgają 1237 r., kiedy krzyżacy nad rzeką Elbing założyli mia-
sto. Nowo powstały ośrodek miejski miał stanowić dla rycerzy zakonnych bazę 
wypadową podczas ich walk z pogańskimi Prusami. Elbląg szybko stał się waż-
nym punktem dla ekspansji gospodarczej kupców lubeckich i westfalskich. Dzię-
ki korzystnemu położeniu miasto rozwijało się w sposób niezwykle dynamiczny, 
w krótkim czasie stając się ważnym portem morskim. Już w 1238 r. ufundowano 
w Elblągu klasztor dominikanów. W 1240 r. za pośrednictwem legata papieskiego 
miasto otrzymało z Lubeki odpis kodeksu prawa miejskiego, a 10 kwietnia 1246 r. 
wielki mistrz Heinrich von Hohenlohe nadał przywilej lokacyjny. Jeszcze w XIII w. 
Elbląg obok Torunia awansował na terenie państwa zakonnego do rangi ośrodka 
szczególnie atrakcyjnego dla zachodnich kolonistów i inwestorów. Zamożne rodzi-
ny kupieckie z Rzeszy licznie przybywały do Elbląga obejmując tutaj różne urzędy 
i kreując elitarne środowisko. O dużym znaczeniu miasta świadczy fakt, że w latach 
1251 – 1309 swoją rezydencję posiadał tutaj krzyżacki mistrz krajowy, a następnie 
wielki szpitalnik. Ponadto w Elblągu corocznie zbierała się kapituła generalna pru-
skiej gałęzi zakonu krzyżackiego. Do 1261 r. rezydował tu również biskup war-
miński. Jednak wraz z przeniesieniem stolicy zakonu do Malborka rola politycz-
na Elbląga zmalała. Pozostał on jednak miastem przodującym wśród pozostałych 
ośrodków miejskich państwa krzyżackiego. W XIII i XIV w. Elbląg odgrywał też 
kluczową rolę w Hanzie. Oprócz handlu również rzemiosło przeżywało w tym mie-
ście swój okres pomyślności3.

Odzwierciedleniem bardzo dobrej koniunktury gospodarczej i dynamicznego 
tempa rozwoju miasta był jego rozrost i liczne inwestycje budowlane. Jeszcze na 
początku XIV w. na terenie położonej na wschód od Starego Miasta wolnizny zam-
kowej zaczęła powstawać nowa osada, którą nazwano Nowym Miastem Elblągiem. 
W latach 1335 – 1341 przekształcono nową osadę w gminę miejską. W 1347 r. Nowe 
Miasto uzyskało przywilej lokacyjny, podobnie jak Stare Miasto na prawie lubec-
kim. Oczywiście dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu towarzyszył ponad 
dwukrotny wzrost liczby ludności w XIV w. z około 4000 mieszkańców do około 
9000. Dla tego wzrostu kluczowa była fala migracyjna kupców oraz rzemieślników, 
przede wszystkim z terenów północnych Rzeszy. Niemieccy przybysze w większo-

2 W. Zawadzki, Katolickie księgi metrykalne diecezji elbląskiej, Archiwa Biblioteki i Muzea 
Kościelne 84 (2005), s. 373 – 393.

3 S. Gierszewski, Elbląg. Przeszłość i teraźniejszość, Gdańsk 1970, s. 18 – 26, 36 – 41; R. Czaja, 
T. Nawrolski, Pierwotny Elbląg, w: Historia Elbląga, Tom I (do 1466 r.), red. S. Gierszewski, 
A. Groth, Gdańsk 1993, s. 60 – 130.
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ści zaliczali się do elbląskiego patrycjatu. Jednak najliczniejszą grupę mieszczan 
tworzyli migranci z terenu Prus i Pomorza Nadwiślańskiego. Bardzo dużo osób na-
pływających do miasta pochodziło z najbliższej okolicy, czyli ze wsi położonych na 
Wysoczyźnie Elbląskiej i Żuławach. Również do rzemieślniczego Nowego Miasta 
Elbląga stale napływali przybysze z terenu całego państwa krzyżackiego. Nie bra-
kowało tutaj także przybyszów ze Śląska. Z kolei ludność pochodzenia polskiego 
zasilała, przede wszystkim plebs oraz pospólstwo zarówno Nowego, jak i Starego 
Miasta. Pochodząca głównie z Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza ludność polska 
skupiała się wokół dominikańskiego klasztoru i kościoła pod wezwaniem Najświęt-
szej Marii Panny. Drugim punktem skupiającym Polaków była osada Osiek poło-
żona na południe od elbląskiego zamku krzyżackiego. W XIV w. Elbląg odznaczał 
się jeszcze silną, sięgającą 14% warstwą możnych, 28% warstwą średnią oraz 58% 
grupą osób ubogich4.

Niestety korzystna koniunktura gospodarcza miasta zakończyła się wraz z po-
czątkiem XV stulecia. Dzięki dogodniejszemu położeniu, lepszym warunkom prze-
ładunku towarów i związanymi z tym niskimi kosztami transportu Gdańsk stał się 
najważniejszym portem morskim. Natomiast mniej korzystnie usytuowany Elbląg 
był coraz bardziej izolowany z powodu zapiaszczenia rzeki Elbląg i zamknięcia to-
rów wodnych na Mierzei Wiślanej. Ponieważ w handlu dalekomorskim główną rolę 
zaczęły odgrywać duże statki, w związku z tym elbląski handel morski oraz związa-
ne z nim rzemiosło stopniowo zaczęły upadać. Zmalała także rola Elbląga w Związ-
ku Hanzeatyckim. Spowodowało to kryzys gospodarczy miasta oraz pauperyzację 
jego mieszkańców5.

Wraz z recesją gospodarczą w Prusach zaczęły narastać konflikty między zako-
nem krzyżackim a rodzimym społeczeństwem. Po Wielkiej Wojnie z lat 1409 – 1411 
nastał w państwie zakonnym okres sporów pomiędzy krzyżakami a wnoszącymi 
coraz częściej skargi i żądania stanami pruskimi. W Elblągu odbywały się liczne 
zjazdy stanów krytykujących politykę krzyżacką. Ponadto w lutym 1440 r. właśnie 
w tym mieście zredagowano dokument erekcyjny Związku Pruskiego. Znaczenie 
polityczne tego ośrodka było w tym czasie olbrzymie. Podobnie podczas wojny 
trzynastoletniej (1454 – 1466) Elbląg odegrał ważną rolę w walce z krzyżakami, 
wspierając finansowo i militarnie króla Kazimierza IV Jagiellończyka oraz Związek 
Pruski. Za swoją wierność i ofiarność miasto zostało nagrodzone przez króla licz-
nymi przywilejami6.

Inkorporacja do Korony Polskiej otworzyła nowy etap w dziejach Elbląga. 
W 1457 r. monarcha nadał mu przywilej regulujący jego wszystkie prawa i obo-
wiązki. Miasto zachowało prawo lubeckie oraz uzyskało kompetencje sądownicze 
należące dotychczas do krzyżaków. Ponadto Rada Miejska otrzymała na własność 
wsie i folwarki należące dotychczas do komtura elbląskiego. Władze miejskie uzy-
skały również prawo obsadzania stanowisk świeckich i duchownych w obszarze 
swojej jurysdykcji. Król zastrzegł sobie jedynie prawo obsadzania proboszczów 
przy kościołach parafialnych Starego i Nowego Miasta. W zamian za te przywileje 

4 R. Czaja, T. Nawrolski, Pierwotny Elbląg, s. 60 – 130.
5 S. Gierszewski, Elbląg. Przeszłość i teraźniejszość, s. 72 – 77.
6 Tamże, s. 49 – 63.
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Elbląg zobowiązał się płacić władcy roczną daninę w wysokości 400 florenów oraz 
zapewnić królowi i królowej dwór na terenie miasta. Podpisany 19 października 
1466 r. traktat toruński potwierdził inkorporację Prus Królewskich do Królestwa 
Polskiego. Od tej pory Elbląg przynależał do województwa malborskiego i diecezji 
warmińskiej. Od samego początku miasto to jako jedno z trzech głównych ośrod-
ków Prus Królewskich było członkiem Rady Pruskiej i zajmowało tam wysokie 
drugie miejsce zaraz po Toruniu. Od 1503 r. Elbląg objął funkcję „strażnika pieczęci 
Prus Królewskich” i sprawował ją, aż do 1772 r. Z kolei w 1569 r. na mocy dekre-
tu Zygmunta Augusta kasztelan elbląski wszedł w skład Senatu Rzeczypospolitej. 
Rozpoczął się proces zespalania Prus Królewskich z Koroną7.

Rola Elbląga znacząco wzrosła za panowania ostatniego Jagiellona, który re-
alizował swoją politykę morską właśnie w oparciu o Gdańsk i Elbląg. Dodatkowo 
wojna o Inflanty wymagała znacznych nakładów finansowych oraz posiadania floty. 
I znowu pomocą służyły te dwa miasta oraz Toruń. Jeszcze za czasów Zygmunta Au-
gusta Elbląg, Gdańsk i Toruń realizowały wspólną politykę. Dopiero w następnych 
dziesięcioleciach o pozycji Elbląga zaczęły decydować relacje monarchy z Gdań-
skiem. Miasto skorzystało na rozwoju gospodarczym podczas konfliktu Stefana 
Batorego właśnie z Gdańskiem. Wówczas to Elbląg stał się głównym zapleczem 
portowym oraz ośrodkiem floty królewskiej. Jednak przywrócenie Gdańska do łask 
królewskich w grudniu 1577 r. ponownie pomniejszyło gospodarczą rolę i znacze-
nie Elbląga. Mimo to przełom XVI i XVII w. to bardzo pomyślny okres dla handlu 
elbląskiego. Przyczyniło się do tego osadzenie w Elblągu w 1579 r. przez królo-
wą angielską Elżbietę I Kompanii Wschodniej. Mimo usilnych zabiegów Gdańska 
o przeniesienie Kompanii pozostała ona w mieście aż do 1628 r.8.

XVI w. przyniósł też wzrost liczby ludności z 10. 000 u schyłku XV w. do 
15. 000 w drugiej połowie XVI w. Elbląg stał się jednym z siedmiu największych 
polskich ośrodków miejskich. Niestety rozwój demograficzny miasta hamowany 
był wysoką śmiertelnością niemowląt oraz częstymi zarazami, na które Elbląg po-
przez swoją gęstą zabudowę i zły stan sanitarny był narażony. Dla przykładu epi-
demie w latach 1587, 1588, 1600 – 1602, 1611, 1620 zebrały 1336 ofiar a epidemie 
z 1623 i 1625 r. – 3911 osób. Straty ludnościowe rekompensowało miastu osiedlanie 
się w nim przybyszów z innych regionów i państw. Wskutek powołania Kompanii 
Wschodniej do Elbląga zaczęło napływać wielu Anglików. Z kolei z powodu prze-
śladowań religijnych w Niderlandach godne warunki do życia znalazło tutaj, także 
wielu Holendrów. Nowożytny Elbląg przekształcił się w miasto wielonarodowo-
ściowe i wielokulturowe9.

7 W. Szczuczko, Polityczno-gospodarcze przesłanki rozwoju miasta, w: Historia Elbląga, Tom 
II, cz. 1 (1466 – 1626), red. A. Groth, Gdańsk 1996, s. 5 – 17; Tenże, W nurcie polityki, w: Historia 
Elbląga, Tom II, cz. 1 (1466 – 1626), red. A. Groth, Gdańsk 1996, s. 276 – 301.

8 S. Gierszewski, Elbląg. Przeszłość i teraźniejszość, s. 80 – 84; W. Szczuczko, Polityczno-
gospodarcze przesłanki rozwoju miasta, s. 5 – 17; Tenże, W nurcie polityki, s. 276 – 301; K. Baniak, 
Elbląg w polityce wewnętrznej Stefana Batorego, RE 27 (2016), s. 51 – 86.

9 J. Tandecki, Rozwój przestrzenny miasta i jego stosunki ludnościowe, w: Historia Elbląga, Tom 
II, cz. 1 (1466 – 1626), red. A. Groth, Gdańsk 1996, s. 18 – 29; S. Gierszewski, Elbląg. Przeszłość 
i teraźniejszość, s. 64 – 72; W. Zawadzki, Ożenki katolickie jako element ruchu migracyjnego 
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Niezwykle ważnym aspektem w nowożytnych dziejach miasta była reformacja, 
która uczyniła z Elbląga silny ośrodek luterański. W 1523 r. nauka Lutra była tutaj 
już dobrze znana i trafiła na podatny grunt. Skonfliktowana o posiadłości ziemskie 
z biskupami warmińskimi Rada Miejska widziała w nowym wyznaniu szansę oswo-
bodzenia się od wpływów duchowieństwa katolickiego. Ponadto Rada od samego 
początku uzależniała od siebie powstający Kościół luterański. Władze dążyły też 
do umocnienia swojej pozycji w mieście względem pospólstwa i plebsu, które już 
w 1525 r. zaczęły się buntować. Pierwsza elbląska gmina luterańska została powo-
łana do życia w 1542 r. przy kościele mariackim. Następnie protestanci przejęli ko-
ściół Trzech Króli na Nowym Mieście. Luteranie rozpoczęli również zabiegi u króla 
w sprawie formalnego uznania nowej wiary. Postępom reformacji w Elblągu pró-
bował zapobiec biskup warmiński Stanisław Hozjusz. Jednak podejmowane przez 
niego próby rekatolizacji miasta nie powiodły się. Luteranizm zdobywał kolejnych 
wyznawców. Umacnianiu się reformacji towarzyszyła niechęć i brak tolerancji 
względem katolików. Już 6 stycznia 1573 r. Rada usunęła z miasta duchownych 
katolickich i przejęła kościół parafialny św. Mikołaja. W ten sposób rozpoczął się 
wieloletni spór protestantów z katolikami o kościół św. Mikołaja, który ostatecznie 
dopiero w 1616 r. zwrócono stronie katolickiej. Aż do XIX w. luteranie stanowili 
blisko 80% mieszkańców, jednakże oprócz wyznawców nauki Marcina Lutra i kato-
lików Elbląg zamieszkiwała też niewielka grupa mennonitów i kalwinów10.

Tragicznym momentem dla miasta okazała się wojna polsko-szwedzka na po-
czątku XVII stulecia. 14 lipca 1626 r. zagrożony Elbląg poddał się Szwedom bez 
walki. Rozpoczął się uciążliwy okres okupacji szwedzkiej w latach 1626 – 1635. Na 
mocy rozejmu w Sztumskiej Wsi Elbląg powrócił do Rzeczypospolitej. Spokój po-
trwał jedynie 20 lat. Już 22 grudnia 1655 r. odbył się uroczysty wjazd do miasta 
kanclerza szwedzkiego Oxenstierna. Szwedzi opuścili je dopiero 24 sierpnia 1660 r. 
Skutki „potopu” były dla Elbląga podobnie jak dla innych ośrodków w kraju opła-
kane. Bardzo spadła ilościowa i jakościowa produkcja rzemieślnicza. Dodatkowo 
nastąpił kryzys w stosunkach handlowych i kredytowych. Tymczasem rok 1698 
przyniósł kolejne nieszczęście. 7 czerwca August II i Fryderyk III podpisali układ 
na mocy którego Hohenzollern mógł zająć Elbląg. Pomimo prób oporu i negocja-
cji pozostawione bez pomocy królewskiej miasto poddało się Brandenburczykom  
11 listopada 1698 r. Opuścili oni Elbląg dopiero po usilnych staraniach strony pol-

w nowożytnym Elblągu, w: Życie lokalnych społeczności w Prusach Królewskich wpisane w księgi 
metrykalne, red. W. Zawadzki, Elbląg 2016, s. 195 – 205.

10 S. Wałdoch, Początki reformacji w Elblągu i jego regionie, RE 4 (1969), s. 14 – 18; 
M. Pawlak, Reformacja i kontrreformacja. Kościoły i wyznania, w: Historia Elbląga, Tom II, cz. 1 
(1466 – 1626), red. A. Groth, Gdańsk 1996, s. 173 – 194; M. Józefczyk, Z problematyki wyznaniowo-
demograficznej Elbląga w latach 1675 – 1874, w: Między Wileńszczyzną a Prusami. Polityka. 
Społeczeństwo. Kultura (XIII – XX w.), red. J. Włodarski, Gdańsk 1998, s. 135 – 143; A. Szorc, 
Rywalizacja katolików z luteranami o kościół św. Mikołaja w Elblągu 1520 – 1621. Źródła do dziejów 
reformacji w Prusach Królewskich, Olsztyn 2002, passim; W. Zawadzki, Proces marginalizacji 
katolików w protestanckim Elblągu na przełomie XVI i XVII wieku, w: Państwo i Kościół wobec 
wolności obywatelskich oraz wyznaniowych mieszkańców we wczesnonowożytnej Europie, red. 
Z. Hundert, D. Milewski, Warszawa 2018, s. 78 – 88; Tenże, Luterańska hegemonia wyznaniowa 
w nowożytnym Elblągu, w: Dysydenci czy decydenci? Protestanci w obu częściach Prus i Koronie 
w XVI – XVIII wieku, red. W. Zawadzki, Elbląg 2018, s. 171 – 180.
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skiej. Zawarte w lutym 1700 r. porozumienie nie uchroniło jednak na długo miasta 
od roszczeń brandenburskich. Jeszcze w 1700 r. wybuchła wojna północna, która 
trwała aż do 1721 r. Wtargnięcie wojsk szwedzkich na ziemie Rzeczypospolitej tyl-
ko ułatwiło Fryderykowi zajęcie w grudniu 1703 r. elbląskiego terytorium miejskie-
go. Z kolei 18 marca 1713 r. król Fryderyk Wilhelm I przyjął hołd od mieszczaństwa 
elbląskiego. I tym sposobem Elbląg na długie dziesięciolecia dostał się pod pano-
wanie pruskie11.

O ile w drugiej połowie XVI w. można było zaobserwować znaczny wzrost 
liczby mieszkańców (z 10 tys. do 15 tys.), to w późniejszych stuleciach zaludnienie 
Elbląga zmalało. Wpłynęły na to, przede wszystkim wojny i zarazy. W XVII w. do 
zmian demograficznych przyczyniły się w głównej mierze lata potopu szwedzkiego 
(1655 – 1660). Wówczas oprócz zmagań wojennych Elbląg dotknęła ogromna epide-
mia. W wyniku tylko samej zarazy w mieście zmarło wtedy 3100 osób, a na skutek 
całej wojny łącznie 10400 mieszkańców. Oczywiście te duże straty ludnościowe 
udało się w pewnym stopniu zniwelować dzięki osiedleniu się w mieście licznych 
przybyszów z Pomorza, Warmii i Prus Książęcych. Niestety początek XVIII stulecia 
obfitował w kolejne negatywne dla tego ośrodka miejskiego i całej Rzeczypospolitej 
wydarzenia. Trwająca 21 lat wojna północna oraz epidemia dżumy zebrały pokaź-
ne, śmiertelne żniwo. Towarzyszyły temu znaczny upadek gospodarczy miasta oraz 
pauperyzacja jego mieszkańców12.

ŚRODOWISKO ELBLĄSKICH KATOLIKÓW  
I ANALIZA ŚMIERTELNOŚCI

Na podstawie księgi zgonów elbląskiej parafii staromiejskiej wiadomo, że w la-
tach 1701 – 1725 zmarło w mieście łącznie 1448 katolików13. Zapewne liczba ta nie 
jest dokładna. Księga zmarłych od 10 października 1698 r. do 26 czerwca 1701 r. po-
siada lukę. Podana jest jedynie adnotacja informująca, że wiele osób, w tym żołnie-
rzy i włóczęgów pochowanych było wówczas potajemnie. Analogiczny zapis wy-
stępuje pod datą roczną 1704. Co ciekawe, zarówno śluby, jak i chrzty były w tym 
czasie rzetelnie odnotowywane. Prawdopodobnie praktyka potajemnego grzebania 
zmarłych w Elblągu była spowodowana ubóstwem parafian, których nie stać było 
na pochówek z udziałem duchownego. Należy pamiętać, że podczas gdy elitę wła-
dzy i patrycjat miejski stanowili luteranie, to katolicy w Elblągu zasilali, przede 
wszystkim plebs i pospólstwo. Pogrzebano więc na początku XVIII w. poza murami 
miasta wielu elbląskich katolików bezimiennie i bez żadnych ceremonii religijnych, 

11 J. Włodarski, Losy polityczne (1626 – 1772), w: Historia Elbląga, Tom II, cz. 2 (1626 – 1772), 
red. A. Groth, Gdańsk 1997, s. 5 – 65.

12 ADEg, M Elbląg 15; J. Tandecki, Zmiany terytorialne i demograficzne, w: Historia Elbląga, 
Tom II, cz. 2 (1626 – 1772), red. A. Groth, Gdańsk 1997, s. 66 – 79.

13 Dla porównania w latach 1701 – 1725 w Elblągu zmarło 10968 ewangelików. Ta znacząca 
różnica w liczbie zgonów nie powinna jednak dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że luteranie 
liczebnie dominowali w mieście. Por. E. Kizik, Speculum mortalitatis. Pogrzeby w Elblągu 
w XVI – XVIII w., w: 750 lat praw miejskich Elbląga, red. A. Groth, Gdańsk 1996, s. 157 – 160.
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podobnie jak przestępców, samobójców, kobiety zmarłe na skutek popołogowej go-
rączki, cudzołożników, alkoholików i nieochrzczone dzieci14.

W latach 1708 – 1714 przez Europę przetoczyła się epidemia dżumy. Do Rzeczy-
pospolitej zaraza dotarła w momencie, kiedy ziemie polskie nękane były przez obce 
wojska w trakcie wojny północnej. Pierwsze zachorowania odnotowano w 1703 r. 
na terenach ukrainnych. Stąd w latach 1704 – 1705 zaraza dotarła na Wołyń, Podole 
i Ruś Czerwoną. Od 1706 r. dżuma pustoszyła Małopolskę, a następnie Mazowsze. 
W 1708 r. powietrze morowe dotarło do Torunia, zaś w 1709 r. do Elbląga, Gdańska 
i Wilna15.

Po stwierdzeniu pierwszych przypadków zarazy w Toruniu zarówno władze 
gdańskie, jak i elbląskie wydały rozporządzenia w języku polskim i niemieckim 
odnośnie do wdrożenia środków mających na celu ustrzeżenie mieszkańców przed 
chorobą. Nakazano m.in. usunięcie wszelkich nieczystości z miasta, a od podróż-
nych wymagano okazania paszportów zdrowotnych. Już w październiku 1708 r. 
stwierdzono zachorowania w okolicach Elbląga, w Tolkmicku, Myszewie i Tcze-
wie. Wszystko wskazywało na to, że jeszcze w listopadzie tego samego roku mór 
ogarnie Elbląg. Jednakże pierwsze zgony spowodowane zarazą miały miejsce 
w drugiej połowie 1709 r. Na powstrzymanie zarazy niewątpliwie wpływ miała dłu-
ga i mroźna zima. Zimę z przełomu 1708 i 1709 r. uważa się za jedną z najcięższych 
w całym okresie nowożytnym. Niska temperatura utrzymywała się od końca paź-
dziernika, aż do połowy maja. Tym sposobem dżuma pojawiła się w Elblągu dopiero 
w sierpniu 1709 r. Jeszcze 23 lipca Elbląg zerwał kontakty pocztowe z Gdańskiem, 
w którym pojawiły się ogniska chorobowe. Elbląskie władze miejskie zakazały rów-
nież mieszkańcom udziału w dorocznym gdańskim jarmarku św. Dominika. Wobec 
osób, które jednak udałyby się do Gdańska, przed ponownym wpuszczeniem do 
miasta zastosowano czterdziestodniową kwarantannę. Zwiększono też kontrolę przy 
bramach wjazdowych, a przybyszów z Prus Książęcych, Warmii i Litwy postano-
wiono wydalić z Elbląga. Mimo obostrzeń i wzmożonej kontroli miastu nie udało 
się uniknąć wysokiej liczby zakażeń i zgonów. W latach 1709 – 1710 zmarło 2442 
ewangelików. Wzrost zgonów w tym okresie przedstawiają również elbląskie me-
trykalia katolickie16.

W księdze zmarłych parafii św. Mikołaja w 1709 r. odnotowano najwyższą na 
przestrzeni 25 lat liczbę zgonów. Zmarło wówczas, aż 133 katolików, w tym 58 ko-
biet, 36 mężczyzn i 39 dzieci. Jeśli porównamy tę liczbę z rokiem 1708, kiedy liczba 
umarłych wyniosła zaledwie 27 osób, to stwierdzamy, że nastąpił wzrost śmiertel-

14 E. Kizik, Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI – XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury 
funeralnej, Gdańsk 1998, s. 45 – 66; M. Józefczyk, Elbląskie duchowieństwo katolickie na tle 
dziejów miasta 1246 – 1945, Elbląg 2005, s. 147.

15 E. Kizik, Denkmahl der Pestilentz – pomnik zarazie wystawiony przez historyków, w: Dżuma, 
ospa, cholera. W trzechsetną rocznicę wielkiej epidemii w Gdańsku i na ziemiach Rzeczypospolitej 
w latach 1708 – 1711, red. E. Kizik, Gdańsk 2012, s. 9 – 12.

16 E. Kizik, Gdańsk i Elbląg w czasach zarazy 1709 – 1710 roku, w: Dżuma, ospa, cholera. 
W trzechsetną rocznicę wielkiej epidemii w Gdańsku i na ziemiach Rzeczypospolitej w latach 
1708 – 1711, red. E. Kizik, Gdańsk 2012, s. 99 – 111; Tenże, Speculum mortalitatis. Pogrzeby 
w Elblągu w XVI – XVIII w., s. 157 – 160.
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ności o blisko 500%. Warto odnotować, że w 1710 r. mimo trwania w mieście pan-
demii księga wymienia już „tylko” 72 zmarłych katolików17.

Zarówno wśród katolików, jak i luteran zaraza dotknęła, przede wszystkim war-
stwy uboższe. Znikomy odsetek zgonów wśród patrycjatu świadczy o prawdopo-
dobnym opuszczeniu miasta przez większość zamożnych na wieść o zbliżającej się 
epidemii. Jeśli chodzi natomiast o kwestię miejsca pochówków, to biedotę grze-
bano najczęściej na pozamiejskich, prowizorycznych cmentarzach epidemicznych, 
natomiast bogatszych mieszkańców na cmentarzach przykościelnych oraz w świą-
tyniach. Według księgi zgonów w 1709 r. 23 katolików pochowano na cmentarzu 
ubogich, 3 na cmentarzu przy kościele św. Mikołaja a 13 wewnątrz kościoła. Nieste-
ty trudno zidentyfikować miejsca pochówku pozostałych 94 osób wyznania katolic-
kiego. Być może zostały pogrzebane właśnie na cmentarzu epidemicznym. Zaraza 
w miastach pruskich „zagościła” do 1711 r. Zaś w 1720 r. całkowicie zniknęła z te-
renów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego18.

Najmniej zgonów odnotowano w analizowanej księdze metrykalnej w 1702 r. 
Zmarło wówczas 12 osób, w tym 7 kobiet i 5 mężczyzn. Co prawda księga zmarłych 
w 1701 r. wymienia tylko 7 przypadków, ale do 26 czerwca tego roku brak adnotacji 
w metrykaliach. Poza wspomnianym 1709 r., w pozostałych latach roczna liczba 
zmarłych nie przekraczała 100 osób. Pewnym odstępstwem od tej normy był rok 
1723, kiedy to odnotowano 103 zgony, w tym 66 dzieci, 17 kobiet i 20 mężczyzn. 
Była to głównie biedota o czym świadczy, aż 79 pochówków na cmentarzu ubogich19.

Należy zauważyć, że cmentarz ubogich był stałym miejscem pochówku elblą-
skich katolików w nowożytności. W latach 1701 – 1725 na 1448 umarłych 681 osób 
spoczęło właśnie tamże. Najprawdopodobniej katolików tam pogrzebanych było 
jednak znacznie więcej. Mogą o tym świadczyć zupełnie opuszczone w księdze 
zgonów w 1714 r. informacje o miejscach pochówku. Niewiele wnosi również zapis 
o miejscu pogrzebania zmarłego „in caemeterio”, którą bardzo często odnajdujemy 
w księdze zgonów20.

Wątpliwości dotyczą również wieku osób zmarłych. Ustalono jednak, że około 
45% wszystkich zmarłych w latach 1701 – 1725 stanowiły dzieci, kobiety stanowiły 
blisko 26%, a mężczyźni 29%. Najwyższa śmiertelność występowała wśród dzie-
ci kilkutygodniowych i kilkumiesięcznych oraz w przedziale 1 – 4 lat. Natomiast 
w przedziale wiekowym 10 – 15 lat liczba zgonów była znikoma. W grupie doro-
słych zarówno kobiet jak i mężczyzn, najwyższa śmiertelność dominowała w prze-
dziale wiekowym 40 – 70 lat21.

Analizując śmiertelność katolików elbląskich z perspektywy ich stanu cywil-
nego wśród kobiet najwięcej zgonów ustalono wśród mężatek. Można się doliczyć 
113 takich przypadków. Pojawiają się oczywiście także wdowy (27) i panny (4). 

17 ADEg, M Elbląg 15; W. Zawadzki, Przeszłość Elbląga w katolickich księgach metrykalnych 
zapisana, s. 19 – 30.

18 E. Kizik, Gdańsk i Elbląg w czasach zarazy 1709 – 1710 roku, s. 99 – 111; Tenże, Speculum 
mortalitatis. Pogrzeby w Elblągu w XVI – XVIII w., s. 161 – 178.

19 ADEg, M Elbląg 15.
20 Tamże.
21 Tamże.
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Pozostałe 231 kobiet trudno zidentyfikować, ponieważ przy ich imieniu nie podano 
żadnych szczegółowych informacji. Problem pojawia się również przy próbie okre-
ślenia stanu cywilnego mężczyzn i poziomu śmiertelności w tej grupie. Przy ich 
imionach, nazwiskach, miejscu pochówku i ewentualnym zawodzie, niestety bardzo 
często nie zawarto żadnych danych odnośnie do ich stanu cywilnego22.

Przy informacjach niektórych zmarłych elbląskich katolikach w księdze zgonów 
zamieszczano krótkie dane dotyczące wykonywanego zawodu. Oprócz licznych że-
braków wywodzących się głównie z Korony i Rusi, odnotowano murarzy, powroź-
ników krawców, sukienników, szewców, kołodziejów. Liczna grupa kobiet pełniła 
funkcję służących u bogatszych mieszkańców Elbląga. Księga zgonów wspomina 
również sporą liczbę polskich, szwedzkich i saksońskich żołnierzy i ich dzieci. Nie-
wątpliwie był to skutek toczącej się w latach 1700 – 1721 wojny północnej. Podczas 
jej trwania Rzeczpospolita stała się terenem przemarszu wojsk rosyjskich, szwedz-
kich i saksońskich. W latach 1703 – 1710 w Elblągu stacjonowały oddziały szwedz-
kie, a w latach 1710 – 1712 wojska rosyjskie. Z kolei pojawiający się w księdze od 
1713 r. żołnierze saksońscy to wynik wkroczenia tych wojsk do miasta 25 paździer-
nika 1712 r. Z osób związanych z posługą kościelną, oprócz duchownych, zapisy 
metrykalne wymieniają też kantorów kościelnych (m.in. Jan Schapke, Krzysztof 
Pontamus) oraz witryków (m.in. Jan Antoni Geith)23.

Wśród elbląskich katolików odnajdujemy też nieliczne osoby zamożne i wyso-
ko usytuowane w lokalnej społeczności. Do grona takich obywateli należała rodzina 
Trebelsów. Zmarły 4 września 1724 r. i pochowany przy ołtarzu Matki Bożej w ko-
ściele św. Mikołaja Arnold Trebels był znanym elbląskim winiarzem, rodem z Ko-
lonii24. Nazwisko Trebels wielokrotnie pojawia się na kartach księgi zmarłych25.

Metrykalia wymieniają również prominentne osobistości, jak zmarłą 15 czerwca 
1720 r. i pochowaną w kaplicy Świętego Michała Archanioła Helenę Działyńską, żonę 
wojewody pomorskiego26 oraz Jana Steinke, notariusza Nowego Miasta Elbląga27.

Kwestią o której warto wspomnieć jest pochodzenie terytorialne ludności od-
notowanej w księdze zgonów w latach 1701 – 1725. Obok rodowitych mieszkańców 
Elbląga istniała też spora grupa ludności wywodzącej się z innych pruskich ośrodków 
wiejskich i miejskich (na przykład Bisztynek, Braniewo, Dąbrowa, Lidzbark War-

22 ADEg, M Elbląg 15.
23 Tamże; J. Włodarski, Losy polityczne (1626 – 1772), w: Historia Elbląga, Tom II, cz. 2 

(1626 – 1772), red. A. Groth, Gdańsk 1997, s. 5 – 65.
24 W. Zawadzki, Przeszłość Elbląga w katolickich księgach metrykalnych zapisana, s. 19 – 30.
25 8 kwietnia 1710 – Antoni Trebels, syn Arnolda pochowany w kościele. 6 maja 1710 – Albert 

Trebels pochowany w kościele. 15 maja 1713 – Lambert Trebels pochowany w kościele. 27 maja 
1713 – Regina Trebels. 6 grudnia 1718 – Anna Maria Trebels 4,5 letnia córka Arnolda pochowana 
w kościele. 4 września 1724 – Arnold Trebels. Por. ADEg, M Elbląg 15.

26 Jan Ignacy Działyński był synem kasztelana elbląskiego Jana Działyńskiego. Przed 1692 r. 
objął starostwo tolkmickie, a w 1699 r. jako poseł reprezentował województwo pomorskie na 
Sejmie. 14 kwietnia 1703 r. został wojewodą pomorskim. W wyniku nominacji na stanowisko 
wojewody zrzekł się starostwa tolkmickiego na rzecz Tomasza Działyńskiego. W ramach 
rekompensaty uzyskał starostwo skarszewskie. Zmarł w listopadzie 1724 r. Por. K. Mikulski, 
Urzędnicy Prus Królewskich XV – XVIII wieku, Wrocław 1990, s. 137.

27 Wiadomo jedynie, że zmarł 17 lutego 1712 r. Pochowano go w krypcie kościoła św. Mikołaja 
w Elblągu. Por. ADEg, M Elbląg 15.
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miński, Wierciny) a nawet z innych regionów Rzeczypospolitej i państw (na przykład 
Saksonia, Brandenburgia, Śląsk, Korona, Ruś, Wielkie Księstwo Litewskie)28.

Elbląskie księgi metrykalne, w tym analizowana księga zgonów, są kluczowymi 
dokumentami archiwalnymi do badania składu personalnego elbląskiej parafii staro-
miejskiej św. Mikołaja w latach 1701 – 1725. Niektórzy elbląscy duchowni spoczęli 
w kryptach grzebalnych kościoła staromiejskiego św. Mikołaja.

W omawianym ćwierćwieczu urząd proboszcza w Elblągu pełniło trzech 
duchownych, Andrzej Nycz (1699 – 1715)29, Gottfryd Henryk von Eulenburg 
(1715 – 1717)30 oraz Bernard Teodor von Schenk (1718 – 1732)31.

Proboszczowie elbląscy sprawowali równocześnie urząd oficjała elbląskiego. 
Urząd ten powołał do istnienia w 1665 r. biskup warmiński Stefan Wydżga. Pierw-
szym oficjałem został ks. Franciszek Apel, prepozyt parafii św. Mikołaja w latach 
1663 – 1683. Zamiarem biskupa było podniesienie prestiżu urzędu proboszcza ka-

28 ADEg, M Elbląg 15.
29 Andrzej Nycz ukończył studia filozoficzne w Braniewie, a następnie w 1687 r. wyjechał 

do Rzymu, gdzie uzyskał tytuł doktora obojga praw. 4 kwietnia 1699 r. w katedrze chełmińskiej 
otrzymał subdiakonat. W 1699 r. mianowano go też proboszczem w Elblągu. Funkcję tę pełnił do 
1715 r. Na okres jego prepozytury przypadły trudne dla miasta wydarzenia. W latach 1698 – 1700 
miasto okupowali Brandenburczycy. Następnie w trakcie wojny północnej w Elblągu stacjonowały 
wojska szwedzkie, moskiewskie i saksońskie. Z kolei w 1709 r. miasto opanowało morowe 
powietrze. Trudna sytuacja polityczna i gospodarcza Elbląga, kiepskie relacje ks. Nycza z niechętną 
mu Radą Miejską, spowodowały zwolnienie go z elbląskiego probostwa przez biskupa Teodora 
Andrzeja Potockiego. W 1716 r. Andrzej Nycz objął komendę na zamku biskupim w Lidzbarku 
Warmińskim, a w latach 1718 – 1719 był notariuszem w konsystorzu w Kamieniu Krajeńskim. 
W latach 1720 – 1741 pełnił funkcję proboszcza w Lichnowach oraz był surogatem oficjała 
gdańskiego w diecezji włocławskiej. Zmarł w 1741 r. Por. M. Józefczyk, Elbląskie duchowieństwo 
katolickie na tle dziejów miasta 1246 – 1945, Elbląg 2005, s. 146 – 150.

30 Gottfryd Henryk baron von Eulenburg pochodził z Prus Książęcych, ze wsi Galiny. Był 
protestantem. Po śmierci żony w 1696 r. zbliżył się do Kościoła katolickiego. W latach 1696 – 1699 
odbył podróż do Rzymu, gdzie zaprzyjaźnił się z kartuzami. W 1709 r. przyjął święcenia kapłańskie. 
Dzięki bardzo dobrym relacjom z biskupem kamienieckim uzyskał probostwa w Kamieńcu 
i Gninie oraz godność kanonika. 12 października 1712 r. objął parafię w Braniewie. Niestety nie 
odnalazł się w tamtejszym środowisku. 24 października 1715 r. został proboszczem w parafii 
św. Mikołaja w Elblągu. Elbląg okazał się jednak równie trudną placówką, co Braniewo. Ciągłe 
spory z luterańską Radą Miejską i jej niechęć wobec środowiska katolickiego utrudniały pracę 
duszpasterską w mieście. 7 lipca 1717 r. doszło do zawarcia umowy między władzami miasta 
a biskupem warmińskim a dużą rolę w jej przygotowaniu odegrał ks. Eulenburg. Na mocy tej 
umowy katoliccy nowożeńcy byli zobowiązani do zawarcia małżeństwa w świątyni katolickiej 
św. Mikołaja, natomiast akatoliccy albo mieszani nowożeńcy mieli prawo wyboru świątyni. 
W sierpniu 1717 r. ksiądz Eulenburg zrezygnował z elbląskiej prepozytury i osiadł w rodzinnym 
pałacu w Galinach. Wspomagał klasztor franciszkański w Stoczku Warmińskim oraz był hojnym 
patronem parafii protestanckiej w Galinach. Ostatecznie przeniósł się do Fromborka, gdzie zmarł 
jako kanonik 23 lipca 1730 r. Por. M. Józefczyk, Elbląskie duchowieństwo katolickie na tle dziejów 
miasta 1246 – 1945, s. 150 – 153.

31 Bernard Teodor baron von Schenk urodził się ok. 1675 r. w Bawarii. Wiadomo, że w 1706 r. 
przebywał na dworze papieskim. 12 czerwca 1715 r. papież mianował Schenka kanonikiem 
i dziekanem kapituły warmińskiej. Po rezygnacji Eulenburga biskup Potocki zatwierdził kandydaturę 
Schenka na stanowisko elbląskiego proboszcza. Schenk walczył z Radą Miejską o traktowanie 
katolików na równi z luteranami. Już w 1719 r. odprawił pogrzeb dziecka z głośną procesją na 
cmentarz. Do tej pory katolicy mogli tylko wyprowadzać zmarłego na miejsce pochówku w ciszy. 
Jeszcze bardziej bulwersujące dla Rady było postanowienie Schenka o zorganizowaniu procesji
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tolickiego w luterańskim Elblągu. Do zadań oficjała należało rozstrzyganie między 
innymi w sprawach dotyczących sakramentu małżeństwa. Niechętnie do oficjałów 
ustosunkowana była Rada Miejska, której nie podobało się, że dzięki poczynaniom 
oficjałów w kościele św. Mikołaja związki małżeńskie mogą zawierać nie tylko no-
wożeńcy katoliccy, ale także luterańscy oraz wyznaniowo mieszani32.

Z kolei funkcję elbląskich wikariuszy i duszpasterzy pomocniczych w latach 
1701 – 1725 pełnili: Jerzy Schrötter33, Michał Scholasta34, Andrzej Neufeld35, Chry-
zostom Werner36, Wawrzyniec Mateblowski37, Michał Józef Klein38, Krzysztof An-

ulicami Elbląga w uroczystość Bożego Ciała. Ostatecznie nie doszło do procesji, ale w zamian za to 
ustępstwo prepozyt wywalczył zatrudnienie przez Radę katolickiego trębacza na wieży kościelnej. 
Innym punktem spornym okazało się sprowadzenie do Elbląga zakonu katarzynek. Również na 
to przedsięwzięcie władze nie wyraziły zgody. W 1726 r. na polecenie biskupa dokonał wizytacji 
parafii w kilku dekanatach diecezji warmińskiej. W 1727 r. był członkiem komisji w Mitawie, która 
zajmowała się rodem Kettelerów, lenników Polski w Kurlandii. Schenk zrezygnował w 1732 r. 
z elbląskiej prepozytury. Pozostał dziekanem kapituły warmińskiej. W 1744 r. uszedł z Warmii 
w okolice Gdańska zagrożony przez wojska rosyjskie. Ostatecznie zrezygnował z funkcji kanonika 
fromborskiego i osiadł w Regensburgu, gdzie zmarł 14 marca 1749 r. Por. M. Józefczyk, Elbląskie 
duchowieństwo katolickie na tle dziejów miasta 1246 – 1945, s. 153 – 158.

32 M. Józefczyk, Z problematyki wyznaniowo-demograficznej Elbląga w latach 1675 – 1874, 
s. 135 – 143.

33 Jerzy Schrötter urodził się 4 października 1663 r. Uczęszczał do jezuickiego gimnazjum 
w Reszlu. Wstąpił do zakonu jezuitów w Wilnie. Od 1697 r. wielokrotnie przebywał w Świętej Lipce. 
W latach 1700 – 1701 pełnił funkcję kaznodziei w Elblągu, a w latach 1702 – 1704 w Dzierzgoniu. 
Do 1708 r. był superiorem w Świętej Lipce. W latach 1708 – 1709 piastował stanowisko misjonarza 
dworskiego i kaznodziei biskupa Załuskiego. Zmarł we wrześniu 1710 albo styczniu 1711 r. 
zarażony dżumą wskutek posługiwania chorym w Świętej Lipce. Por. M. Józefczyk, Elbląskie 
duchowieństwo katolickie na tle dziejów miasta 1246 – 1945, s. 251.

34 Michał Scholasta w latach 1700 – 1701 był duchownym przy kościele św. Mikołaja w Elblągu. 
Metrykalia wspominają o nim po raz pierwszy 17 października 1700 r. a po raz ostatni 16 września 
1701 r. Por. M. Józefczyk, Elbląskie duchowieństwo katolickie na tle dziejów miasta 1246 – 1945, 
s. 251.

35 Andrzej Neufeld urodził się ok. 1673 r. w Gdańsku. W 1694 r. wstąpił do Alumnatu 
Papieskiego w Braniewie. W 1698 r. uzyskał diakonat a następnie prezbiterat. W latach 1701 – 1706 
sprawował posługę duszpasterską w Elblągu. Zamordowano go na pograniczu polsko-śląskim. Por. 
M. Józefczyk, Elbląskie duchowieństwo katolickie na tle dziejów miasta 1246 – 1945, s. 251 – 252.

36 Chryzostom Werner był kadyńskim bernardynem. Prawdopodobnie od 4 sierpnia 1701 do 
5 września 1701 r. zastępował ks. Neufelda w Elblągu. Zmarł 18 sierpnia 1722 r. jako gwardian 
klasztoru w Stoczku Warmińskim. Por. M. Józefczyk, Elbląskie duchowieństwo katolickie na tle 
dziejów miasta 1246 – 1945, s. 252; W. Zawadzki, Dzieje klasztoru bernardyńskiego w Kadynach, 
Elbląg 2015, s. 166.

37 Wawrzyniec Mateblowski ok. 1700 r. był duchownym w Bartągu, a w 1701 r. pełnił 
funkcję kaznodziei w Elblągu. Zmarł 8 stycznia 1703 r. i został pochowany w elbląskim kościele 
parafialnym. Por. ADEg, M Elbląg 15; M. Józefczyk, Elbląskie duchowieństwo katolickie na tle 
dziejów miasta 1246 – 1945, s. 252.

38 Michał Józef Klein urodził się ok. 1675 r. W 1697 r. wstąpił do Alumnatu Papieskiego 
w Braniewie. 25 grudnia 1701 r. przyjął święcenia kapłańskie, a 9 lutego 1702 r. został wikariuszem 
katedralnym. W 1704 r. podobnie jak Chryzostom Werner zastępował elbląskiego komendarza 
Neufelda. Następnie powrócił na swoje wcześniejsze stanowisko we Fromborku. Zmarł 18 września 
1710 r. zarażony dżumą w Pieniężnie. Por. M. Józefczyk, Elbląskie duchowieństwo katolickie na tle 
dziejów miasta 1246 – 1945, s. 252.
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drzej Schulz39, Szymon Franciszek Lorkowski40, Jan Józef Knobloch41, Bartłomiej 
Józef Andreae42, Michał Józef Nowakowski43, Wawrzyniec Gorczycki44, Daniel 
Reichardt45, Michał Łaszewski46, Antoni Benedykt Rautenberg47, 

39 Krzysztof Schulz (Schultz) urodził się ok. 1671 r. w Kreuzburgu. Był nawróconym 
z protestantyzmu katolikiem. W 1694 r. wstąpił do Alumnatu Papieskiego w Braniewie. W 1699 r. 
przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym roku mianowano go wikariuszem we fromborskiej 
katedrze. Następnie wyjechał na studia do Rzymu. W latach 1704 – 1705 był duchownym w Elblągu. 
Pojawił się tam ponownie na kilka miesięcy w 1710 r. W latach 1705 – 1712 pełnił funkcję proboszcza 
w Braniewie, gdzie zmarł w listopadzie 1712 r. Por. M. Józefczyk, Elbląskie duchowieństwo 
katolickie na tle dziejów miasta 1246 – 1945, s. 253.

40 Szymon Franciszek Lorkowski urodził się ok. 1677 r. w Wójtowie. W 1693 r. podjął studia 
w Reszlu. W latach 1706 – 1710 pełnił funkcję kaznodziei w kościele św. Mikołaja w Elblągu. 
W latach 1710 – 1712 był wikariuszem oraz polskim kaznodzieją w katedrze fromborskiej. 
W 1722 r. został sekretarzem kapituły a w 1724 r. objął probostwo olsztyńskie. Zmarł 8 lutego 
1731 r. w Olsztynie. Por. M. Józefczyk, Elbląskie duchowieństwo katolickie na tle dziejów miasta 
1246 – 1945, s. 253.

41 Jan Józef Knobloch pochodził z diecezji warmińskiej. W 1694 r. wstąpił do Alumnatu 
Papieskiego w Braniewie. W 1698 r. przyjął święcenia kapłańskie w katedrze chełmińskiej. W latach 
1699 – 1705 był wikariuszem w Jezioranach, a w latach 1706 – 1710 w Elblągu. W 1710 r. objąwszy 
probostwo w Tolkmicku zmarł w tym samym roku. Por. M. Józefczyk, Elbląskie duchowieństwo 
katolickie na tle dziejów miasta 1246 – 1945, s. 253.

42 Bartłomiej Józef Andreae urodził się ok. 1678 r. na terenie dawnej diecezji sambijskiej. 
W 1708 r. wstąpił do Alumnatu Papieskiego w Braniewie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1710 r. 
W latach 1710 – 1714 był wikariuszem w Elblągu, a w latach 1714 – 1717 wikariuszem zamkowym 
w Olsztynie. W 1717 r. ponownie znalazł się w Elblągu. Zmarł 19 kwietnia 1719 r. i został pochowany 
w kaplicy św. Józefa w tamtejszym kościele parafialnym. Por. ADEg, M Elbląg 15; M. Józefczyk, 
Elbląskie duchowieństwo katolickie na tle dziejów miasta 1246 – 1945, s. 253 – 254.

43 Michał Józef Nowakowski w 1701 r. był duchownym w Ramsowie, a w latach 1708 – 1711 
w Biskupcu. Od 27 marca 1711 r. pełnił posługę kaznodziejską w Elblągu, gdzie zmarł 1 stycznia 
1712 r. na gruźlicę. Został pochowany w krypcie kościoła św. Mikołaja w Elblągu. Por. ADEg, M 
Elbląg 15; M. Józefczyk, Elbląskie duchowieństwo katolickie na tle dziejów miasta 1246 – 1945, 
s. 254.

44 Wawrzyniec Gorczycki urodził się w Braniewie. W 1701 r. przyjął święcenia kapłańskie. 
W latach 1704 – 1705 był wikariuszem w Mątowach Wielkich. Z kolei w latach 1705 – 1712 pełnił 
funkcję komendarza w Miłoradzu. W latach 1712 – 1714 był kaznodzieją polskim w Elblągu. 
W 1715 r. otrzymał komendę w Sętalu. Zrezygnował z niej 31 stycznia 1716 r. Por. M. Józefczyk, 
Elbląskie duchowieństwo katolickie na tle dziejów miasta 1246 – 1945, s. 254.

45 Daniel Reichardt urodził się w 1680 r. w Reszlu. W 1703 r. wstąpił do Alumnatu Papieskiego 
w Braniewie, skąd został wydalony w 1705 r. Następnie studiował w Warszawie. W latach 
1714 – 1716 pełnił posługę kapłańską w Elblągu. Następnie trafił do Bisztynka. W latach 1717 – 1722 
był beneficjantem w Reszlu. W 1727 r. objął probostwo we Franknowie, gdzie zmarł w 1744 r. Por. 
M. Józefczyk, Elbląskie duchowieństwo katolickie na tle dziejów miasta 1246 – 1945, s. 255.

46 Michał Łaszewski (Łoszewski) urodził się ok. 1678 r. na Pomorzu. W 1695 r. wstąpił 
do Alumnatu Papieskiego w Braniewie. W 1713 r. został duchownym w Purdzie. W 1715 r. po 
odejściu prepozyta Nycza objął do momentu przybycia nowego proboszcza komendę w Elblągu. 
W 1717 r. Łaszewski reaktywował działające na początku XVI w. przy kościele bractwo św. 
Anny i podporządkował je warszawskiemu arcybractwu św. Anny. Co wtorek odprawiał też przy 
ołtarzu św. Anny mszę dla bractwa. W Elblągu przebywał do 1719 r. W latach 1720 – 1728 pełnił 
funkcję proboszcza w Lamkowie. Zmarł w Lamkowie w lipcu 1751 r. Por. M. Józefczyk, Elbląskie 
duchowieństwo katolickie na tle dziejów miasta 1246 – 1945, s. 255.

47 Antoni Benedykt Rautenberg urodził się w 1686 r. w Dobrym Mieście. W latach 1711 – 1715 
był wikariuszem w rodzinnej miejscowości. Od 1716 do 1718 r. pełnił posługę kapłańską w Elblągu. 
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Mateusz Mallet48, Andrzej Reiss49, Benedykt Reinhold Voigt50, Jerzy Krzysztof Le-
bach51, Franciszek Dubelius52, Piotr Schulz53, Jan Schwan54.

ZAKOŃCZENIE

Zachowała się bardzo duża ilość dokumentów archiwalnych do badania prze-
szłości Elbląga w okresie nowożytnym. Są one przechowywane głównie w Archi-
wum Państwowym w Gdańsku, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie 
oraz w berlińskim Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz. Wiele doku-
mentów z tych archiwów wykorzystano już w opracowaniach źródłowych oraz 
w monografiach poświęconych miastu, przede wszystkim w ośmiotomowej Historii 
Elbląga (1993 – 2006). Trzeba podkreślić, że dotąd rzadko historycy sięgali po bar-
dzo specyficzny materiał archiwalny jakim są metrykalia. W niniejszym artykule 

W latach 1718 – 1726 był beneficjantem różańcowym w Olsztynie. W 1722 r. był niemieckim 
kaznodzieją we Fromborku. W 1726 r. objął probostwo w Pieniężnie, gdzie zmarł 24 maja 1755 r. Por. 
M. Józefczyk, Elbląskie duchowieństwo katolickie na tle dziejów miasta 1246 – 1945, s. 255 – 256.

48 Mateusz Mallet urodził się w 1679 r. w Zalewie. W 1701 r. wstąpił do Alumnatu Papieskiego 
w Braniewie. W latach 1716 – 1717 był kapłanem w Elblągu. W 1723 r. został beneficjantem św. 
Anny w Olsztynie. W 1726 r. z powodów dyscyplinarnych odesłano go do Warszawy. W 1727 r. 
powrócił na Warmię i został skierowany do Braniewa. Nie wiadomo kiedy i gdzie umarł. Por. 
M. Józefczyk, Elbląskie duchowieństwo katolickie na tle dziejów miasta 1246 – 1945, s. 256.

49 Andrzej Reiss od 29 maja do 26 września 1717 r. był kapłanem w Elblągu. W 1718 r. 
został kaznodzieją w Braniewie, a w 1753 r. dziekanem w Lęborku. Por. M. Józefczyk, Elbląskie 
duchowieństwo katolickie na tle dziejów miasta 1246 – 1945, s. 256.

50 Benedykt Reinhold Voigt urodził się ok. 1676 r. w Królewcu. W 1704 r. był wikarym 
w Grzędzie, w latach 1706 – 1708 w Reszlu, a 1714 – 1718 w Gdańsku. W 1718 r. został kapłanem 
w Elblągu. Przebywał tutaj jednak krótko, bo do 1719 r. W latach 1720 – 1725 był wikariuszem 
w katedrze fromborskiej. W 1725 r. objął probostwo w Kochanówce, a w 1728 r. w Krekolach, 
gdzie zmarł w 1749 r. Por. M. Józefczyk, Elbląskie duchowieństwo katolickie na tle dziejów miasta 
1246 – 1945, s. 256.

51 Jerzy Krzysztof Lebach urodził się w 1694 r. w Barczewie. W 1719 r. uzyskał święcenia 
kapłańskie. W latach 1719 – 1722 był wikariuszem w Elblągu. 13 listopada 1722 r. został wikariuszem 
we Fromborku. W 1723 r. objął probostwo w Biskupcu a w 1739 r. również wiceprobostwo 
w Barczewie. Zmarł w 1744 r. Por. M. Józefczyk, Elbląskie duchowieństwo katolickie na tle dziejów 
miasta 1246 – 1945, s. 256 – 257.

52 Franciszek Dubelius w latach 1719 – 1720 był duchownym w parafii św. Mikołaja w Elblągu. 
Por. M. Józefczyk, Elbląskie duchowieństwo katolickie na tle dziejów miasta 1246 – 1945, s. 257.

53 Piotr Schulz urodził się w Klebarku. W 1714 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1719 r. był 
wikariuszem w Purdzie, a w latach 1720 – 1729 w Elblągu. W 1729 r. objął probostwo w swojej 
rodzinnej miejscowości, gdzie zmarł w 1747 r. Por. M. Józefczyk, Elbląskie duchowieństwo 
katolickie na tle dziejów miasta 1246 – 1945, s. 257.

54 Jan Schwan urodził się w 1696 r. Pochodził z Braniewa. W latach 1720 – 1733 był kapłanem 
oraz kaznodzieją niemieckim w Elblągu. W 1733 r. otrzymał komendę w Tolkmicku, a w 1736 r. 
tamtejsze probostwo. Schwan wspomagał finansowo kadyński klasztor bernardynów, a w 1743 r. 
podarował mu książki. Nie zapomniał też o parafii w Elblągu. Jako fundację wieczystą przekazał 
na tamtejszych biednych katolików sporą sumę pieniędzy. Zmarł 5 maja 1773 r. w Tolkmicku. 
Por. M. Józefczyk, Elbląskie duchowieństwo katolickie na tle dziejów miasta 1246 – 1945, s. 257; 
W. Zawadzki, Dzieje klasztoru bernardyńskiego w Kadynach, s. 44, 66.
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wykorzystano tylko metrykalia katolickie, ale zachowała się analogiczna baza źró-
dłowa również dla kilku elbląskich świątyń luterańskich. Dopiero komplementarne 
ich analizowanie daje pełniejszy obraz sytuacji religijnej, społecznej i demograficz-
nej w nowożytnym Elblągu.

Tabela 1.  Statystyka zgonów w kościele św. Mikołaja w Elblągu w latach 
1701 – 1725

Rok
Liczba

wszystkich
zgonów

Liczba
zmarłych

dzieci

Liczba
zmarłych

kobiet

Liczba
zmarłych męż-

czyzn

1701 7 2 4 1
1702 12 0 7 5
1703 25 11 7 7
1704 20 12 6 2
1705 16 5 3 7
1706 22 8 6 8
1707 18 6 7 5
1708 27 6 10 11
1709 133 39 58 36
1710 72 17 24 31
1711 28 12 9 7
1712 48 17 9 22
1713 63 28 19 16
1714 69 40 11 18
1715 75 27 19 29
1716 82 21 23 38
1717 52 27 8 17
1718 81 41 20 20
1719 64 45 7 12
1720 82 39 24 19
1721 91 40 21 30
1722 89 51 17 21
1723 103 66 17 20
1724 85 45 18 22
1725 84 48 21 15
Razem 1448 654 375 419

Źródło: ADEg, M Elbląg 15.
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KATOLICY ELBLĄSCY W PIERWSZYM ĆWIERĆWIECZU XVIII W. 
W ŚWIETLE KSIĘGI ZGONÓW PARAFII STAROMIEJSKIEJ

STRESZCZENIE

Prusy Królewskie w XVIII wieku stanowiły najbardziej rozwinięty region Rzeczypo-
spolitej. Elbląg obok Gdańska i Torunia był największym miastem Prus Królewskich. Po-
czątek XVIII wieku obfitował w negatywne dla tego ośrodka miejskiego i całego państwa 
wydarzenia. W 1700 r. wybuchła wojna północna, która trwała aż do 1721 r. Równolegle 
przez Europę przetoczyła się również epidemia dżumy. W niektórych rejonach sięgnęła na-
wet kilkudziesięciu procent. Celem artykułu jest przedstawienie środowiska elbląskich kato-
lików oraz przeanalizowanie poziomu śmiertelności w tej grupie w oparciu o księgę zgonów 
parafii staromiejskiej św. Mikołaja.

THE CATHOLICS OF ELBLĄG IN THE FIRST QUARTER  
OF THE 18TH CENTURY IN THE LIGHT  

OF THE DEATH BOOK OF THE OLD TOWN PARISH

SUMMARY

Royal Prussia was the most developed region of the Republic of Poland in the 18th cen-
tury. Elbląg, along with Gdańsk and Toruń, was the largest city in Royal Prussia. The begin-
ning of the 18th century was full of negative events for this city and the whole state. Already 
in 1700 the Northern War broke out, which lasted until 1721. At the same time, a plague 
epidemic broke out in Europe. In some areas it even reached several dozen percent. The aim 
of this article is to present the environment of the Catholics of Elbląg and to analyse the mor-
tality rate in this group on the basis of the death book of the Old Town parish of St. Nicholas.

KATHOLIKEN VON ELBING IM ERSTEN VIERTEL  
DES 18. JAHRHUNDERTS IM LICHTE DES STERBEBUCHS  

DER ALTSTÄDTER PFARREI

ZUSAMMENFASSUNG

Das Königliche Preußen war im 18. Jahrhundert die am weitesten entwickelte Region 
der Republik Polen. Elbing war neben Danzig und Thorn die größte Stadt des Königlichen 
Preußens. Der Beginn des 18. Jahrhunderts war voller negativer Ereignisse für diese Stadt 
und den ganzen Staat. Bereits im Jahr 1700 brach der Nordische Krieg aus, der bis 1721 dau-
erte. Zur gleichen Zeit brach in Europa eine Pestepidemie aus. In einigen Gebieten erreichte 
sie sogar mehrere Dutzend Prozent. Ziel dieses Artikels ist es, das Umfeld der Katholiken 
von Elbing darzustellen und die Sterblichkeitsrate in dieser Gruppe auf der Grundlage des 
Sterbebuchs der Altstadtpfarrei St. Nikolaus zu analysieren.
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Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie dwóch wyrazów analogicz-
nie zbudowanych słowotwórczo babiniec i chłopiniec funkcjonujących w różnych 
znaczeniach w gwarach i we współczesnej polszczyźnie ogólnej. Przedstawione zo-
staną dzieje obu wyrazów, ich zasięg terytorialny, stopień ich udokumentowania 
leksykograficznego, ich znaczenia oraz rozwój w różnych odmianach polszczyzny 
(gwarowej i ogólnej).

Punktem wyjścia w analizie obu wyrazów są poświadczenia ich użycia w gwa-
rze moich stron rodzinnych – Pogórza wschodniego, okolic Biecza (wsie Bugaj, Sit-
nica, Rożnowice, Racławice, Olszyny), należącej do zespołu dialektalnego małopol-
skiego. Badania leksyki gwarowej tych okolic prowadzone przeze mnie w ostatnich 
latach wykazały wiele ciekawych wyrazów (Karaś 2019, Karaś 2020). Wśród nich 
moją uwagę zwróciła interesująca formacja słowotwórcza chłopiniec, analogiczna 
do wyrazu babiniec znanego też współczesnej polszczyźnie ogólnej. Oto odnotowa-
ne przeze mnie znaczenia i poświadczenia omawianych wyrazów.

BABIYNIEC [BABINIEC] rzecz. mnżyw. 1) ‘przedsionek w kościele po 
prawej stronie, przez który wchodziło się do kościoła; do którego kobiety szły 
z dziećmi na „wywód”; kruchta, przestarzałe ogp. babiniec’: A babiyniec to 
w kościele, jak sie wchodzi, to taki przedsionek, to godajóm na to babiyniec. Bug.
AD; Stołymy w niedziele z Dutkowóm w babiyjcu, tak było ludzi w kościele, ścisk, że 
jak my wesły do babiyjca, to i tam my stoły. Bug.BK; W starym kościele to był ba-
biyniec, ale w nowym to już nie, nie ma babiyńca. Bug.ZJ; Babiyniec to bocni przed-

* Prof. dr hab. Halina Karaś – profesor w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu War-
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sionek, bo jak mioł być krzest, to baby z dzieckami sły na wywód. Rac.JR; W ba-
biyjcu baby stoły z dzieckami i tam był wywód. Rac.TR; Tako z ni była chłopiara, 
nie stoła w kościele, ino w babiyjcu miyndzy chłopami. Rac.KR; 2) ‘dawniej rzad-
ko: lewa strona (babsko) w kościele, gdzie siadały (stały) kobiety’: Babiyniec 
był po prawy, a chłopiyniec po lewy stronie, jak ludzie w kościele siedzieli. Rac.KR;  
3) ‘żartobliwie: zbiorowisko kobiet (bab)’: Taki babiyniec momy w chołpie, prawie 
same kobiyty. Rac.KR; 4) ‘nazwa przysiółka Rożnowic’: Z ni to tako bojcora, lubi 
beblać, musi wszyskło sómsiadkom wybeblać, jak co ji płowiym to cały Babiyniec wiy. 
Roż.PS; Układołym w niym snopki u sómsiada, płod głórom, na Babiyjcu. Roż.BP.

CHOPIYNIEC [CHŁOPIYNIEC || CHŁOPINIEC || CHŁOPIYNIYC] rzecz. 
mnżyw. 1) ‘część kościoła, wydzielone miejsce dla mężczyzn w kościele, służące 
też jako ciemnica’: Jak jo pamiyntom, to zawsze we Wielki Cwortek to my miały 
w kłościele, tak, to buł taki chopiyniec, to buła ciemnica, to w ty ciemnicy buł Pan 
Jezus. Olsz.JR; 2) ‘dawniej: prawa strona (chłopsko) w kościele, gdzie siadają 
(stoją) mężczyźni’: Po prawy stronie siedzieli chłopy, po lewy baby, na chłopów 
godali, jest chłopiyniec, a na baby, babsko strona, bo babiyniec to dziesik indzi 
buł, ale juz nie pamiyntom dzie. Olsz.AD; Chłopiyniec to tam, dzie stojom chłopy 
w kościele, ale u nas sie na baby babiyniec nie godo. Roż.JG; Babiyniec był po lewy, 
a chłopiyniec po prawy stronie, jak ludzie w kościele siedzieli. Rac.KR; 3. ‘grupa, 
gromada, zbiorowisko mężczyzn (chłopów)’: a. ‘neutralnie’: Po prawy stronie, 
jak sie sło do łontorza, to boł som chłopiyniec. Roż.JK; b. ‘żartobliwie’ (używane 
też zamiast nazwy przysiółka Babiyniec): Chłopiyniyc jo do dzisio tak nieroz go-
dom [na przysiółek Babiyniec], bo tyla tu chłopów. Roż.KS.

Oba wyrazy zostały przywołane w artykule poświęconym formacjom na -iniec, 
ale są w nim zaledwie wzmianki o nich (Kreja 1995: 8, 12). Zainteresowana nim 
postanowiłam przyjrzeć się budowie słowotwórczej i znaczeniom obu wyrazów 
oraz ich dziejom w różnych odmianach polszczyzny, w odmianie ogólnopolskiej 
i gwarowej.

Oba wyrazy mają analogiczną budowę słowotwórczą, zostały utworzone sufik-
sem -iniec (rozszerzonym wariantem sufiksu -ec1) od rzeczownikowych podstaw 
słowotwórczych baba, chłop. Formant -iniec// wariantywnie -yniec (po spółgło-
skach stwardniałych, tj. historycznie miękkich) w przeszłości tworzył głównie na-
zwy miejsc. W staropolszczyźnie odnotowano zaledwie dwa wyraziste przykłady 
tego typu nazw lokatywnych: gołębiniec ‘gołębnik’, zwierzyniec || zwirzyniec; nie-
jasny jest trzeci przykład sowiniec, pozostałe derywaty z -iniec/-yniec należą do 
innych kategorii słowotwórczych (Kleszczowa red. 1996, 48).

Nieco więcej przykładów nazw miejsc utworzonych sufiksem -iniec / -yniec, 
także dawnych i przestarzałych już w II poł. XIX w., przytacza Słownik języka pol-
skiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego z początku drugiej połowy XX wie-
ku2, ale zawierający leksykę od II poł. XVIII w. Łącznie zostało wymienionych 

1 Por. Kleszczowa, red. 1996, 48.
2 Stosunkowo łatwo je odnaleźć dzięki Indeksowi a tergo do Słownika języka polskiego 

pod redakcją Witolda Doroszewskiego opracowanemu pod kierunkiem R. Grzegorczykowej 
i J. Puzyniny, Warszawa 1973.
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(oprócz babińca) dziesięć rzeczowników oznaczających nazwy miejsc (najczęściej 
przeznaczone dla zwierząt): czapliniec ‘rezerwat przeznaczony dla czapli’ (cytat 
z czasopisma naukowego z 1950 r., wyraz notowany od SWil); dzieciniec 1. ‘rodzaj 
sezonowego przedszkola organizowanego na wsi na okres największego nasilenia 
prac w polu i zapewniającego opiekę dzieciom matek pracujących’; 2. ‘zakład wy-
chowawczy dla nieletnich sierot albo dzieci pozbawionych należytej opieki rodzi-
ców, zapewniający im utrzymanie, opiekę, naukę i rozrywkę; dom dziecka’ (SJPD 
II 556, od SW); gęsiniec przestarz. ‘miejsce ogrodzone dla gęsi; chlew gęsi’ (od 
SWil); gołębiniec daw. por. gołębnik (od L, też gołębieniec); koziniec 2. przestarz. 
‘chlewek dla kozy (dla kóz)’ (SJPD XI 255, od SWil), psiniec daw. ‘pomieszczenie, 
w którym trzyma się psy; psiarnia’ (od L); olszyniec przestarz. ‘las lub zarośla ol-
szowe; olszyna’, cytat – Sienkiewicz, Krzyżacy (SJPD XI 350, od SW); ptaszyniec 
1. bot. ‘in. seradela pastewna, Onithopus nativus, jednoroczna roślina z rodziny mo-
tylkowatych...’, 2. zool. ‘Dermanyssus davium; kleszcz kurzy...’, 3. daw. p. ptaszar-
nia (od L), sierociniec przestarz. ‘przytułek dla sierot, dom sierot’ (SJPD VIII 215, 
od SW); zwierzyniec 1. wych. z użycia ‘wydzielony teren, na którym w specjal-
nych pomieszczeniach trzyma się rzadkie zwierzęta krajowe i egzotyczne; ogród 
zoologiczny’, 2. daw. ‘ogrodzony teren, zwykle w lesie, gdzie przetrzymywało się 
zwierzynę, zwykle w celach łowieckich’ (od L). Osiem z nich zostało opatrzonych 
już kwalifikatorami chronologicznymi (dawny, przestarzały, wychodzący z użycia) 
wskazującymi na ich wyjście (wychodzenie) z użycia. Część z nich ma postaci wa-
riantywne z sufiksem -eniec (babieniec, gołębieniec), ale mogły one powstać w wy-
niku procesu fonetycznego – rozszerzenia samogłoski -i- przed spółgłoską nosową. 
Osobno należy wymienić rzeczownik dziedziniec ‘plac przy budowli ogrodzony lub 
wokoło obudowany; podwórzec, podwórze, zagroda’ (SJPD II 564; od L), gdyż nie 
jest to formacja powstała na gruncie polskim, ale zapożyczenie, które uległo prze-
kształceniom formalnym w polszczyźnie3.

W Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod red. S. Dubisza z początku 
XXI w. odnotowano już tylko trzy wyrazy (oprócz dziedziniec4) z tym przyrost-
kiem i to głównie wyrazy przestarzałe, których budowa słowotwórcza nie jest już 
przejrzysta, por. dzieciniec przestarz. ‘sezonowe przedszkole organizowane na wsi 
w okresie nasilenia prac w polu’ (USJP I 760), sierociniec przestarz. ‘dom dla sie-
rot’ (USJP IV 344), zwierzyniec 1. książk. ‘ogród zoologiczny’, 2. histor. ‘ogrodzo-
ny teren przy rezydencjach magnatów i panujących, gdzie trzymano zwierzynę, na 
którą urządzano polowania’. Część z nich, która jeszcze w SJPD miała znaczenie 
nazwy miejsca, w USJP została odnotowana już tylko w innych znaczeniach, por. 
babiniec, koziniec, ptaszyniec.

Z powyższych danych wynika zatem, że nazwy miejsc utworzone przyrostkiem 
-iniec / -yniec występowały nieco częściej niż obecnie w polszczyźnie dawnej, choć 
nigdy nie stanowiły typu produktywnego (szerzej o ich dziejach: Kreja 1995).

3 Wyraz jest uważany za zapożyczenie wschodniosłowiańskie, por. strus. dětinьcь ‘twierdza 
wewnętrzna, główny trzon obronny grodu’ (z psł.) z wtórnym przekształceniem postaci dzieciniec 
> dziedziniec pod wpływem odrębnego etymologicznego dziedzina (SEJPBo 140).

4 dziedziniec książk. ‘wydzielona, nieprzykryta przestrzeń w obrębie budynku lub zespołu 
architektonicznego, spełniająca funkcje użytkowe i reprezentacyjne’ (USJP I 760).
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Poniżej omówię stan udokumentowania obu interesujących nas wyrazów babi-
niec i chłopiniec w słownikach ogólnych języka polskiego, słownikach historycz-
nych i słownikach polszczyzny historycznej opracowywanych obecnie, słownikach 
etymologicznych języka polskiego, wreszcie w słownikach gwarowych. Pozwoli 
to przedstawić dzieje obu wyrazów w odmianie polszczyzny ogólnej (literackiej) 
i gwarowej.

Najwcześniejsze poświadczenia wyrazu babiniec pochodzą z polszczyzny XVI 
wieku, por. babiniec ‘kruchta, przedsionek kościelny’ (SPXVI t. I, s. 258), w Słow-
niku staropolskim wyraz nie został odnotowany. Rzeczownik ten pojawił się zale-
dwie 2 razy w uwzględnionych w Słowniku polszczyzny XVI wieku tekstach (por. 
cytat: Już sie byli do kościelnej krukty abo babińca, jako niektórzy zową, przedarli. 
za Mączyńskim). Z dawnych leksykografów odnotowali go Jan Mączyński (autor 
dwujęzycznego słownika łacińsko-polskiego opublikowanego w 1564 r. w Królew-
cu pt. Lexicon latino-polonicum...), Grzegorz Knapiusz (autor słownika trójjęzycz-
nego Thesaurus polono-latino-graecus wydanego w 1621 r. w Krakowie) i Michał 
Abraham Trotz (autor Nowego dykcyonarza to jest Mownika polsko-niemiecko-
-francuskiego, który ukazał się drukiem w 1764 r. w Lipsku). Jak widać, wyraz był 
jednoznaczny i to właśnie pierwotne znaczenie wiązało się z kościołem (określenie 
kruchty).

W słowniku Samuela Bogumiła Lindego opublikowanym na początku XIX wie-
ku (lata 1807 – 1814), ale uwzględniającym leksykę od II połowy XVI wieku, wyraz 
babiniec został poświadczony także tylko w tym jednym znaczeniu ‘kruchta, przed-
kościele, przedsień przy kościele, gdzie najwięcej baby siadywają’ (L I 40). Cytaty 
ilustrujące użycie wyrazu pochodzą z XVI – XVII wieku ze słownika Jana Mączyń-
skiego (kościelna krukta albo babiniec, jak niektórzy mówią), z utworów Wacława 
Potockiego (Zły ksiądz tu leży pod ołtarzem, czemu nie w babińcu?) i z teologicz-
nego dzieła polemicznego metropolity prawosławnego Piotra Mohyły. Z przytoczo-
nych kontekstów wynika, że nazwą babiniec obejmowano nie tylko ‘kruchtę, przed-
sionek’ w świątyni rzymskokatolickiej, lecz także w cerkwi prawosławnej miejsce 
przed drzwiami cerkiewnymi, które nazywano inaczej przytworem, por. W przytwo-
rze, to jest w babińcu, przede drzwiami cerkiewnemi. (P. Mohyła, Lithos abo kamień 
z procy prawdy cerkwie […] prawosławney ruskiey... z roku 1642).

Słownik wileński z 1861 r. (Słownik języka polskiego wydany w Wilnie sta-
raniem Maurycego Orgelbranda) przytacza wyraz babiniec za Lindem, traktując 
go też jako wyraz jednoznaczny (SWil I 41). Różnice widoczne są już natomiast 
w opracowanym ponad pół wieku później Słowniku warszawskim, tj. Słowniku 
języka polskiego Jana Karłowicza, Adama Antoniego Kryńskiego i Władysława 
Niedźwiedzkiego (SW I, Warszawa 1900, s. 78). W tym słowniku odnotowano aż 
4 znaczenia wyrazu babiniec: 1. ‘kruchta, przedsionek, przysionek kościelny, gdzie 
baby siadują’, 2. gwar. ‘miejsce pod daszkiem opasującym wiejską cerkiewkę’, 
3. ‘mieszkanie kobiet, fraucymer, gyneceum’, 4. gwar. ‘izba dla służby kobiecej’. 
Żadne z wymienionych znaczeń nie zostało zilustrowane cytatem. Aż dwa z tych 
znaczeń uznano za wyłącznie gwarowe (znaczenie 2. i 4.), dwa pozostałe były cha-
rakterystyczne dla polszczyzny ogólnej (znaczenie 1. i 3.), znaczenie 1. było znacze-
niem podstawowym, znaczenie 3. pojawiło się prawdopodobnie dopiero w II poło-
wie XIX wieku, gdyż Słownik wileński nie zarejestrował go w 1861 roku. Niestety 
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brak przykładów nie pozwala na wyciągnięcie pewnych wniosków, kiedy pojawiły 
się nowe znaczenia i ewentualnie, jakich gwar dotyczyły dialektyzmy odnotowane 
w SW. W słowniku podano też wariant gwarowy babieniec.

Kolejny słownik ogólnopolski Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda 
Doroszewskiego z początku drugiej połowy XX w., przynosi informację o zmianach 
semantycznych, jakie się dokonały. Najważniejsza z nich to wychodzenie z użycia 
podstawowego znaczenia ‘kruchta, przedsionek kościelny, w którym przeważnie 
przesiadują baby kościelne’, opatrzonego już kwalifikatorem przestarzałe, oraz zna-
czeń odnotowanych dopiero w SW, a tu już ocenionych jako dawne, por. 3. daw. ‘a) 
część mieszkania przeznaczona dla kobiet’, b) ‘mieszkanie dla służby żeńskiej’. Po-
jawiło się natomiast nowe znaczenie, dotychczas nierejestrowane ‘gromada kobiet 
zebrana w jednym miejscu; zbiorowisko kobiet’; uznane za podstawowe i jedynie 
żywotne.

Słowniki najnowsze polszczyzny ogólnej potwierdzają te zmiany, gdyż odno-
towano w nich już tylko to nowe znaczenie ‘zbiorowisko kobiet’ charakterystyczne 
dla polszczyzny potocznej i mające wydźwięk żartobliwy (por. ISJP I 58, USJP 
I 167).

Jedynie Wielki słownik języka polskiego PAN pod redakcją Piotra Żmigrodzkie-
go (wersja internetowa) poświadcza 3 znaczenia, pierwsze tożsame z odnotowanym 
w ISJP i USJP, dwa kolejne to nazwy miejsc, ale różne od wcześniej rejestrowa-
nych: 2. rel. ‘część świątyni przeznaczona dla kobiet, które – zgodnie z panującym 
w judaizmie lub islamie zwyczajem – nie mogą modlić się wspólnie z mężczyzna-
mi’ (cytaty ilustrujące to znaczenie dotyczą części synagogi lub meczetu, pocho-
dzą głównie z Narodowego Korpusu Języka Polskiego, por. np. Do bryły synagogi 
przylegają dwa babińce. Za: NKJP: M. Jaworski, Chrząszcz brzmi w trzcinie. Na-
sze Miasto Kraków, 2003 – 11 – 20; Kobiety islamu w tym meczecie mają wydzieloną 
część – babiniec – pomieszczenie klatkę, gdzie mogą się modlić. www.podróże.pl); 
3. daw. ‘w Kościele chrześcijańskim: kruchta’ (przykłady dotyczą kościołów rzym-
skokatolickich oraz cerkwi greckokatolickich i prawosławnych, np. W Wielką Nie-
dzielę tylne drzwi jurgowskiego kościółka były zamknięte i wszyscy musieli przejść 
przez babiniec. Za: NKJP: „Tygodnik Podhalański”, nr 13 – 14, 1999; Unicka cer-
kiewka (...) zbudowana została w 1790 roku, a następnie odnowiona i powiększona 
o kruchtę (babiniec) w 1856 roku. Za NKJP: „Gazeta Krakowska” 2005 – 08 – 02).

W NKJP znajduje się ok. 200 przykładów użycia wyrazu babiniec (poza nazwa-
mi własnymi). Dotyczą one przede wszystkim ‘miejsca dla kobiet’ w świątyniach, 
najczęściej prawosławnych (cerkwiach), żydowskich (w synagogach), najrzadziej 
w kościołach rzymskokatolickich. Oto wybrane cytaty ilustrujące omawiane użycia:
1. ‘miejsce dla kobiet w cerkwi prawosławnej’, por. np.:

Zachodnia wieża o ścianach konstrukcji słupowej wynosi się ponad kwadra-
towy babiniec. Ściany wewnątrz zdobi bogata polichromia figularna utrzy-
mana w tradycji malarstwa cerkiewnego z początków XX w.

(Dziennik Polski – 1999 – 11 – 12 – Magazyn – Cerkiew w Owczarach)

[...] cerkiew więc stoi i niszczeje. Szkoda – bo to obiekt całkiem urodziwy, 
chociaż wcale nie trącący bizantyńskimi wpływami. Prostokątna bryła, bez 
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podziału na trzy tradycyjnie cerkiewne części – babiniec, nawę i prezbite-
rium – nakryta dwuspadowym dachem

(Dziennik Polski – 2000 – 10 – 11 – Podkarpacie – Póki nie jest za późno)

2. ‘miejsce dla kobiet w synagodze’, por. np.:
Herszel Zagajski między ul. Słowackiego a Bazarową wzniósł dla loka-
torów swoich kamienic wolno stojący dom modlitwy mogący pomieścić 
ok. 80 osób. Dom posiadał babiniec i dość ciekawy wystrój wnętrza

(Krzysztof Urbański, Leksykon dziejów ludności żydowskiej Kielc 1789 – 2000)

Wnętrze składa się z dawnej sali modłów, którą w przeszłości nakrywało 
dziewięciopolowe sklepienie kolebkowe, wsparte na stojących pośrodku 
czterech filarach oraz z zachodniego przedsionka, nad którym znajdowało 
się pomieszczenie przeznaczone dla kobiet, tzw. babiniec.

(Dziennik Polski – 1999 – 01 – 15 – Magazyn – Bóżnica w Nowym Sączu) 

3. ‘miejsce dla kobiet w kościele katolickim’, por. np.:
Pod koniec XVIII wieku połączono z kościołem dzwonnicę i zlikwidowano 
otaczające go soboty, w pierwszej natomiast połowie XIX wieku, podczas 
proboszczowania ks. Jana Rządzkiego, dobudowano kaplicę, kruchtę oraz 
babiniec. 

(Dziennik Polski – 2001 – 02 – 08 – Podkarpacie – Symbol najświetniejszy)

Poza tym w NKJP znajduje się ok. 30 poświadczeń znaczenia potocznego, żar-
tobliwego ‘zbiorowisko kobiet’ (np. jest tam wspaniały babiniec – pani prezydent, 
pani naczelny inżynier, pani sekretarz miasta. GW 1992-03-28), rejestrowanego 
jako jedyne przez słowniki współczesnej polszczyzny: ISJP i USJP (w tym jedno 
w zestawieniu z chłopiniec: masz teraz taki babiniec, jak ja chłopiniec). Jest to 
również znaczenie pojawiające się najczęściej w Internecie, nierzadko obok wyrazu 
chłopiniec (o czym niżej).

W słownikach gwarowych5 wyraz babiniec pojawia się najczęściej w jednym 
znaczeniu, ale w niektórych tych znaczeń jest kilka. Słownik gwar polskich Jana 
Karłowicza (t. I, Kraków 1900) notuje jako dialektyzm tylko babieniec ‘izba dla 
służby kobiecej w domu szlacheckim’ za Słownikiem gwary tykocińskiej Zygmunta 
Glogera z pogranicza Mazowsza i Podlasia (za: Pr. Fil. IV 797).

Drugi ogólnogwarowy słownik opracowywany w Polskiej Akademii Nauk 
(SGPPAN I 219 – 220) poświadcza aż 8 znaczeń wyrazu babiniec (7 i 8 niejasne, 
nieokreślone). Pierwsze znaczenie jest tożsame z ogólnopolskim ‘zbiorowisko 
kobiet’ i zilustrowane cytatami z gwary Domaniewka w Łęczyckiem oraz z Ka-
szub za Słownikiem gwar kaszubskich ks. Bernarda Sychty. Znaczenie 2. ‘przyjęcie 
w pierwszą niedzielę po weselu; brały w nim udział wyłącznie mężatki’ poświad-
czono również z Kaszub za słownikiem ks. Sychty, ale brak tu egzemplifikacji. 

5 Większość przywołanych tu słowników została omówiona w monografii poświęconej pol-
skiej leksykografii gwarowej (Karaś 2011).
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Najliczniej reprezentowane jest znaczenie 3. ‘jakaś część budynku kościelnego’, 
w przeszłości podstawowe i jedyne. To znaczenie ma bardzo bogatą egzemplifika-
cję z wielu gwar polskich, przy czym poza ogólnym znaczeniem niesprecyzowa-
nym ‘jakaś część...’ podano też szereg określeń szczegółowych, por. a) ‘przedsio-
nek, kruchta’ – poświadczenia wskazują na ogólnogwarowy charakter takich użyć 
(Śląsk, Małopolska, Wielkopolska, Mazowsze, Kresy, Kaszuby); b) ‘kaplica z boku 
kościoła, w której się chrzci dzieci’ Rogoźnik (Nowotarskie), ~ ‘naprzeciw zakry-
stii’ Kramsk (Konińskie); c) ‘lewa boczna nawa kościoła z drzwiami wejściowymi’ 
Bóbrka (Krośnieńskie); d) ‘miejsce pod daszkiem opasującym wiejską cerkiewkę’ 
SW I 78. Pozostałe znaczenia to 4. ‘jakiś budynek na placu wokół kościoła’, 5. ‘izba 
dla służby kobiecej’ ok. Jeżewa (pogranicze Mazowsza i Podlasia); 6. ‘okap, kapa 
nad paleniskiem pieca odprowadzająca dym do komina’ Stare i Nowe Siołkowice 
(Opolszczyzna).

Większość słowników gwarowych regionalnych i lokalnych rejestruje wyraz 
babiniec z podobną definicją, niekiedy ilustrując je stosownymi cytatami6. Szcze-
gólnie bogatą egzemplifikację mają gwary małopolskie, np. z gwary Pogórzan oko-
lic Gorlic przytacza wyraz Wietrzyk 5 babiniec przestarz. 1. ‘przedsionek z prawej 
strony kościoła, przez który wchodziły do świątyni niewiasty’; 2. ‘wydzielona część 
kościoła, cerkwi, synagogi, przeznaczona dla kobiet’; z gwary Lachów Sądeckich 
w okolicach Podegrodzia i Starego Sącza, Szewczyk 60 babiåniec 1. ‘przedsionek 
kościelny’: W Podegrodziu, tåm gdzie bół babiåniec, ministrånty majo swoje miyj-
sce. Babiåjca juz ni ma; 2. ‘miejsce, w którym gromadzi się wiele kobiet’: Istny 
babiåniec w naszy gminie [mowa o Urzędzie Gminy], chłopa tåm nie uświadcy, 
såme baby robio; z gwary gorczańskiej (zagórzańskiej), Kobylińska 2 babiniec 
‘część kościoła przeznaczona dla kobiet’; z gwary górali żywieckich, Nowak 37 
babiniec ‘przybudówka w kościele dla kobiet’ bez cytatu; z gwar trzech wsi (Wię-
ciórka, Sidzina, Facimiech) na Pogórzu, Kucała 277 babiniec ‘przedsionek’: ba-
biniec || babięniec (w poddziale: Religia); z gwary Domaniewka w Łęczyckiem 
SzymSGD 23 babiniec 1. ‘przedsionek kościoła’; 2. ‘pogardl. o domu, w którym 
są same kobiety lub w którym jest dużo kobiet’: U Mańkigo to taki babiniec, same 
dziołchy mu sie rodzom!; z gwary opoczyńskiej, CyganSGO 35 babiniec ‘przed-
sionek kościelny; kruchta’: W babieńcu to tak jak w jakim przedsionku. Tam mu-
siała cekać matka z dzieckiem az ksiądz przysed po nich; z gwary Zagnańska na 
Kielecczyźnie, Długosz-Kurczab 49 babiniec ‘przedsionek kościoła; kruchta’, np. 
Do kościoła chodzi, ale staje w babińcu, dalej to się chyba boi wejść; z gwary laso-
wiackiej na Rzeszowszczyźnie, Kutyła 25 babiniec starop. ‘przedsionek w kościele 
z bocznym wejściem, wydzielony zwykle dla starszych kobiet; kruchta’; 2. ‘po-
mieszczenie dla służby kobiecej w dworach’; 3. żart. ‘miejsce, gdzie w większości 
przebywają lub pracują kobiety’ bez przykładów; także z gwary lasowiackiej Gon-
dekSGL 22 babiniec ‘lewy przedsionek kościelny’: W babieńcu stojo łobrazy. Józef 
Kąś w Ilustrowanym leksykonie gwary i kultury podhalańskiej (ILGiKP I 147 – 148) 
notuje trzy znaczenia wyrazu babiniec w gwarze podhalańskiej: 1. ‘przedsionek 
bocznego wejścia do kościoła (czasem miejsce pod dzwonami kościelnymi); kruch-

6 Cytaty przytaczam – dla ułatwienia odbioru – w pisowni uproszczonej, ortografizowanej, 
także zapisane w oryginale fonetycznie.
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ta; dawniej miejsce dla wiejskich dziadów’ (BD, BT, Czr, Dbn, Hrk, Kś, Łop, Mn, 
Por, Wr, Zak); 2. ‘lewa strona w kościele, gdzie siedzą zazwyczaj kobiety’ Siada-
my razem z mężem, też wprowadziliśmy taki zwyczaj, bo to babiniec tu po lewej 
stronie, nawa babsko (Sien); 3. ‘z nacechowaniem emocjonalnym o grupie kobiet’  
(BT; Kś). Z kolei w Słowniku gwary orawskiej (SGO I 14) babiniec został zdefinio-
wany jako ‘przedsionek bocznego wejścia do kościoła; dawniej miejsce dla panien 
z nieślubnym dzieckiem’. W Słowniku gwar Lubelszczyzny Haliny Pelcowej (SGL 
t. IX 52) babiniec ‘przedsionek kościoła’ został zilustrowany interesującymi cyta-
tami wyjaśniającymi charakter i przeznaczenie babińca, por. Babiniec to nazywali 
ten przedsionek kościelny z wodo święcono w kropilnicy (Gałęzów); W babińcu to 
baby przeważnie stali, bo chłopy szli daly (Ignaców); Baby to stawali zara tu przy 
wejściu, babiniec sie nazywał, nowe kuścioły tego ni majo, inna budowa (Spiczyn).

Rzeczownik babiniec został poświadczony także w słownikach gwar śląskich, 
por. Słownik gwar śląskich pod redakcją B. Wyderki (SGŚWyd I, Opole 2000, 
s. 88 – 89) babiniec [babieniec] 1. ‘przedsionek kościoła, w którym gromadziły się 
kobiety, kruchta’: W babińcu siedzom same baby. Rzuchów rac; W babińcu sie ci-
snom, a rajn nie wlezom. Belk ryb; 2. ‘miejsce, gdzie pracują lub przebywają same 
dziewczęta lub kobiety; zgrupowanie kobiet’; 3. ‘okap nad paleniskiem pieca odpro-
wadzający dym do komina’, 4. ‘rodzaj stojaka na łuczywo’; Słownik gwar śląskich 
Barbary i Adama Podgórskich (Katowice 2008, s. 28) babiniec, babinica, babnik 
‘kruchta kościelna’, Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego pod redakcją Jadwigi 
Wronicz: babiniec 1. zwykle żart. ‘o miejscu, gdzie pracują lub przebywają same 
dziewczęta lub kobiety’, 2. ‘przedsionek kościoła, gdzie siedzą głównie kobiety’.

Z gwar zespołu mazowieckiego (poza SGPPAN) poświadczają wyraz: Słownik 
gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, t. I 138: babiniec, babieniec (lit) Olsz, psn, 
wa- Olsz; ‘miejsce dla kobiet w kościele’ (za Kolb 243), Słownik gwary tykocińskiej 
Zygmunta Glogera ‘izba dla służby kobiecej w domu szlacheckim’ (SGTGlog 797) 
oraz Słownik dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego (SDKKudz 132): 
bab’inięc ‘miejsce przed kościołem dla żebraków’.

Dane ze słowników gwarowych są różnorodne, nawet te, które dotyczą świątyni 
katolickiej. Przykładowo, babiniec w gwarze okolic Biecza to przedsionek z pra-
wej strony kościoła z bocznym wejściem, w którym jednak nie siedziały kobiety, 
ale mężczyźni, a jeśli która kobieta tam się zatrzymywała nazywano ją chłopiorą, 
chłopiorką. Służył także kobietom, które przychodziły na tzw. wywód po porodzie 
i właśnie w babińcu czekały na księdza. W innych okolicach jednak, co ilustrują 
przytoczone w słownikach gwarowych cytaty, tradycja była inna. Dane słownikowe 
pokazują zatem różnice np. w zwyczajach, tradycji (która strona kościoła babsko, 
która chłopsko); w lokalizacji babińca w budynku świątyni (np. z której strony znaj-
dował się – z lewej czy prawej, czy znajdował się naprzeciw zakrystii, czy pośrod-
ku budynku), w jego charakterze i przeznaczeniu (czemu służył, np. czy było to 
miejsce dla kobiet, czy mężczyzn, miejsce dla dziadów, żebraków, czy ogólnie dla 
mężczyzn, dla panien z dzieckiem, czy też miejsce, gdzie zatrzymywały się kobiety, 
czekając na księdza podczas tzw. wywodu po urodzeniu dziecka).

Analogicznie zbudowany wyraz chłopiniec jest właściwie prawie nieudokumen-
towany leksykograficznie. Nie notują go słowniki ogólne języka polskiego (brak go 
w SPXVI, L, SWil, SW, SJPD, USJP, ISJP). Spośród słowników gwarowych po-
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świadcza go jedynie ks. Bernard Sychta w gwarach kaszubskich, a za nim SGPPAN 
III 582 chłopiniec st ‘miejsce pod chórem kościelnym przeznaczone dla mężczyzn’. 
Z przytoczonego za słownikiem gwar kaszubskich przykładu wynika, że babiniec 
i chłopiniec to formacje o analogicznym znaczeniu i budowie oznaczające miejsca 
dla kobiet (bab) i mężczyzn (chłopów), por. Nie beł të dzis w koscele? A w chłopińcu 
ce nie bëło. Ja są dzis do chłopińca nie dostał, le muszał w babińcu z babamë ostac. 
pog Wej i Lęb S II 40. Ks. Sychta notuje zarówno †chłopińc ‘miejsce pod chórem 
w kościele, gdzie podczas nabożeństwa najczęściej stoją mężczyźni’ z powyższym 
cytatem z północno-zachodnich Kaszub (SGKSych II 40), jak i babińc 1. ‘przed-
sionek w kościele, kruchta’: Babińc to je też koscoł – zwracają się do zachowują-
cych się nieodpowiednio w kruchcie; 2. ‘gromada kobiet’: Cëż tam za babińc stoji.;  
3. ‘uczta poweselna’ zob. babina (SGKSych I 12).

Wyraz chłopiniec poza tym został odnotowany tylko przeze mnie w gwarach 
południowomałopolskich – okolic Biecza na Pogórzu we wsi Olszyny. Kwerenda 
blisko 100 innych słowników gwarowych o różnym charakterze i objętości nie dała 
pozytywnych rezultatów. Nie poświadczono w nich omawianego wyrazu. Świadczy 
to o dużych brakach w dokumentacji słownictwa gwarowego. Skoro bowiem wyraz 
do dziś jeszcze funkcjonuje w gwarach południowej Małopolski i był też poświad-
czony jako wyraz archaiczny w gwarach kaszubskich, a więc na dwóch krańcach 
Polski, to niewykluczone, iż był nieco szerzej używany niż to wynika z dokumen-
tacji leksykograficznej. Poszukiwania w Internecie pokazały, że wyraz chłopiniec 
jest używany na forach internetowych, zwykle jako określenie żartobliwe grupy płci 
męskiej, np. gdy w rodzinie są sami chłopcy (synowie), często w zestawieniu z ba-
bińcem (jak w przykładzie przytoczonym wyżej z NJKP), por. np.

Dziewczyny, nie życzcie źle Magusi – mój szef do czterech razy próbował 
synusia spłodzić, no i co? Ma żonę 4-ry córki i suczkę. Jak nic. Ale jeden 
synuś by się jeszcze przydał, tak na stare lata, a mnie córeczka. Ty masz 
babiniec a ja chłopiniec7.

U mnie w domu jest chłopiniec – jeżeli tak to można nazwać. Razem 
z mężem jest 4 chłopaków8.

Zagonić ten mój chłopiniec (coś jak babiniec tylko męski ) to jest wyczyn9.

A potem wychować takie identyczne brzdące Nikusia u nas zawsze był ba-
biniec a teraz zrobił sie chłopiniec. Nawet piesek jest ON heheh10.

7 https://dieta.pl/grupy_wsparcia_xxl/pamietnik-odchudzania/7154 – 30-stki-odchudza-
jace-sie-929.html (dostęp: 30.08.2022)

 8 https://f.kafeteria.pl/szukaj/?q=ch%C5%82opiniec (dostęp: 30.08.2022)
 9 https://greatfon.com/v/hejtusylwia (dostęp: 30.08.2022)
10 https://brzuszek.net/temat/784718-z-terminem-na-styczen/page/78/?tab=comments#com-

ment-792990 (dostęp: 30.08.2022)
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No niezły chłopiniec będziesz miała: o z pewnością nudzić się nie bę-
dziesz11.
Warto też przytoczyć wpis mamy oczekującej dziecka: „Natanku czekamy na 

Ciebie. W domu mam teraz samych chłopaków”; i komentarz jednej z internautek: 
„kochana gratulacje. Sam chłopiniec w domku”12.

Może to też dotyczyć sytuacji zawodowej, miejsca pracy, czy jakichkolwiek 
innych miejsc, sytuacji, gdzie dominują kobiety (babiniec) bądź mężczyźni (chło-
piniec), por.:

ja pracuję w szkole i to jest BABINIEC oszalałych bab!! R-a-t-u-n-k-u 
!!! jak tak popracuję jeszcze z rok, to też będę jedną z oszalałych bab?? 
NIE! – raczej zmienię babiniec na jakiś chłopiniec :) baby to zawsze mają 
problemy13.

Pewnie, to częsta sytuacja, ale przecież każdemu „babińcowi” odpowiada 
jakiś „chłopiniec” i wystarczy trochę motywacji, aby znalazł się sposób na 
przekonanie kobiet do swoich racji14.
Zdarzają się też wpisy, zawierające wyrazy babiniec i chłopiniec odnoszące się 

do zwierząt płci męskiej i żeńskiej, np. kotów (zob. też wyżej o psach i kotach w ro-
dzinie), por.:

U mnie cały babiniec – 3 baby (mowa o trzech kotkach);

U mnie chłopiniec w takim razie15.
Jedyne natomiast poświadczenie znaczenia chłopiniec ‘część kościoła, w której 

siedzą (stoją) mężczyźni’ w Internecie zawiera artykuł poświęcony książce wspo-
mnieniowej Po trochu Weroniki Gogoli pochodzącej z Olszyn w okolicach Biecza, 
gdzie też zarejestrowałam to znaczenie jako żywe do dziś, por. fragment:

W kościele zapamiętała chłopiniec. Dziewczynkom rzadko pozwalano tam 
zaglądać, więc jak już była, chłonęła wszystko całą wrażliwością dziecka: 
„Chłopy mają przetarte skórzane kurtki, które tak dziwnie chrzęszczą przy 
każdym ruchu. Najbardziej w zimie, jak jest mróz. I pachną wódką i tyto-
niem, no i oborą. Lubię ten zapach. Poza tym w chłopińcu podobało mi się 
jeszcze tym bardziej, że prawie każdy z chłopów miał włożony do tylnej 
kieszeni spodni grzebyk. Lubiłam patrzeć na te grzebienie16.

11 https://forum.muratordom.pl/archive/index.php/t-108283-p-9.html (dostęp: 30.08.2022)
12 (https://obcas.pl/mala-ania-zdradzila-plec-dziecka-oczekuje-chlopca-czy-dziewczynki/) 

(dostęp: 30.08.2022)
13 https://forum.gazeta.pl/forum/search,.html?query=ch%C5%82opiniec (dostęp: 30.08.2022)
14 http://www.racjonalista.pl/forum.php/s,749268 (dostęp: 30.08.2022)
15 https://forum.miau.pl/viewtopic.php?f=46&t=129099&start=1110 (dostęp: 30.08.2022)
16 https://powiat.slupsk.pl/pliki/powiatslupski/pliki/Publikacje/Wie%C5%9B-Tworz%C4%-

85ca-PDFy/Dodatek-nr-2-(95)-2019.pdf (dostęp: 30.08.2022)
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Tu również mowa jest o wydzielonych stronach kościoła – dla mężczyzn i ko-
biet, por.:

Jeszcze dobrych 20 lat po wojnie w kościołach wiejskich (w miastach 
może też) funkcjonował podział na tzw. babiniec i chłopiniec (nazwy 
też zróżnicowane regionalnie) czyli po prostu kobiety po jednej stronie 
a mężczyźni po drugiej. Podział tak głupi jak niepotrzebny17.

PODSUMOWANIE

Z przeprowadzonej analizy poświadczeń słownikowych i internetowych obu 
wyrazów babiniec i chłopiniec wynika, że tylko babiniec ma długą tradycję w pol-
szczyźnie. Począwszy od I połowy XVI w., był notowany we wszystkich słownikach 
języka polskiego, przy czym jego znaczenia wyraźnie ewoluowały w polszczyźnie 
ogólnej. Najstarsze i najlepiej poświadczone znaczenie, dziś uznawane za dawne, to 
‘przedsionek w kościele, kruchta’ (a więc nazwa lokatywna) i dotyczyło ono świątyń 
rzymskokatolickich (XVI w. i później). Z następnego stulecia (w. XVII) pochodzą 
przykłady użyć wyrazu odnoszące się do cerkwi, a najpóźniejsze (wtórne) są okre-
ślenia babińca jako części synagogi lub meczetu (XX wiek). Najpełniej te znaczenia 
późniejsze uznane za religijne ukazuje Narodowy Korpus Języka Polskiego i oparty 
na jego materiałach Wielki słownik języka polskiego PAN. Bogata jest także (z prasy) 
w NKJP egzemplifikacja podstawowego dziś znaczenia żartobliwego ‘zbiorowisko 
kobiet’. Różne odcienie znaczeniowe typu ‘miejsce w kościele, gdzie zazwyczaj 
stały kobiety’, ‘izba dla służby żeńskiej’, ‘mieszkanie kobiet’ zostały poświadczone 
dopiero z XIX wieku i mają częściowo nieogólnopolski charakter. Z nich następnie 
wykształciło się znaczenie dziś podstawowe w polszczyźnie potocznej, nacecho-
wane żartobliwie ‘zbiorowisko kobiet’, a więc dokonała się zmiana semantyczna 
‘miejsce, w którym zbierają się kobiety’ na ‘kobiety zebrane w jednym miejscu, 
czyli zbiorowisko kobiet’.

Więcej znaczeń wykazuje natomiast wyraz babiniec w gwarach polskich, w któ-
rych zyskał dodatkowe poza ogólnopolskimi znaczenia (por. osiem znaczeń w słow-
niku ogólnogwarowym SGPPAN). Cytaty przytoczone w słownikach gwarowych 
ilustrują różnice w zwyczajach, tradycjach, budownictwie kościelnym itp. widoczne 
w poszczególnych regionach.

Wyraz chłopiniec jest natomiast w zasadzie prawie nieudokumentowany lek-
sykograficznie. Brak go we wszystkich słownikach ogólnych języka polskiego, 
dawnych i współczesnych, brak go w większości słowników gwarowych. Poświad-
czenia pochodzą z Kaszub (SGPPAN za Słownikiem gwar kaszubskich ks. Sychty)  
i z gwar moich stron rodzinnych – okolic Biecza i Gorlic w południowej Małopol-
sce oraz z NKJP (jedno) i z Internetu. Wyraz kaszubski oceniony jako przestarzały 
jest jednoznaczny i paralelny semantycznie do babińca, natomiast dialektyzm po-
łudniowomałopolski jest wieloznaczny (por. wyżej trzy znaczenia chłopińca) i tu 
również widoczny jest paralelizm dwóch znaczeń, por. ‘wydzielone miejsce w ko-

17 https://forum.gazeta.pl/forum/search,.html?query=ch%C5%82opiniec (dostęp: 30.08.2022)
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ściele, jedna ze stron kościoła przeznaczona dla kobiet (babiniec) – dla mężczyzn 
(chłopiniec)’, żartobliwe lub neutralne ‘zbiorowisko kobiet (babiniec) – mężczyzn 
(chłopiniec)’.

Internet poświadcza użycie obu wyrazów jako formacji analogicznych zarów-
no pod względem budowy słowotwórczej, jak i semantyki, przy czym babiniec 
był pierwotny, chłopiniec – wtórny (utworzony paralelnie do derywatu babiniec). 
W słownikach jeszcze nie uchwycono w pełni zachodzących procesów językowych, 
co jest zrozumiałe, gdyż leksykograficznie wyraz zazwyczaj zostaje udokumento-
wany wtedy, gdy jest już rozpowszechniony w języku. Można stwierdzić, że obecnie 
chłopiniec dopiero się szerzy i zapewne wkrótce leksykografowie go zauważą i od-
notują ten fakt w słownikach.

BABINIEC I CHŁOPINIEC W GWARACH I POLSZCZYŹNIE OGÓLNEJ

STRESZCZENIE

Celem niniejszego artykułu jest omówienie dwóch wyrazów analogicznie zbudowanych 
słowotwórczo babiniec i chłopiniec funkcjonujących w różnych znaczeniach w gwarach i we 
współczesnej polszczyźnie ogólnej. Przedstawione zostały dzieje obu wyrazów, ich zasięg 
terytorialny, stopień ich udokumentowania leksykograficznego, ich znaczenia oraz rozwój 
w różnych odmianach polszczyzny (gwarowej i ogólnej).

BABINIEC AND CHŁOPINIEC IN DIALECTS AND GENERAL POLISH

SUMMARY

The aim of this article is to discuss two analogically constructed words babiniec and 
chłopiniec functioning with different meanings in dialects and in contemporary general Pol-
ish. The history of both words is presented, their territorial range, the degree of their lexico-
graphic documentation, their meanings and development in various varieties of the Polish 
language (dialects and general Polish).

BABINIEC UND CHŁOPINIEC IN DIALEKTEN  
UND ALLGEMEINEM POLNISCH

ZUSAMMENFASSUNG

Das Ziel dieses Artikels ist es, zwei analog konstruierte Wörter babiniec und chłopiniec 
zu diskutieren, die in verschiedenen Bedeutungen in Dialekten und im heutigen allgemeinen 
Polnisch funktionieren. Es werden die Geschichte der beiden Wörter, ihr Verbreitungsgebiet, 
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der Grad ihrer lexikographischen Dokumentation, ihre Bedeutungen und ihre Entwicklung 
in verschiedenen Varietäten der polnischen Sprache (Dialekte und allgemeines Polnisch) dar-
gestellt.
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II połowa XIX wieku to czas rozwoju nauki i wiedzy, głoszenia hasła „wiedza 
to potęga”, koncentrowania się na tym, co da się zważyć, zmierzyć, zbadać „szkieł-
kiem i okiem”. Po upadku powstania 1863 r., kiedy zastanawiano się, jaką drogę 
rozwoju należy Polsce zaproponować, zrezygnowano z walki orężnej nie dopusz-
czając jednocześnie do całkowitego poddania się zaborcy. Stąd mocno zabrzmiały 
słowa Juliana Ochorowicza: „My chcemy walki, lecz nie tej krwawej. Co świat 
zwierzęcym napełnia wrzaskiem, co w liczbie morderstw szuka swej sławy I krwa-
wym dumna oklaskiem […] My chcemy walki, co kraj oświeci od piwnic aż do 
poddaszy!”2. Wybrano w końcu drogę pośrednią, której kierunek nakreślił Alek-
sander Świętochowski w swoich wskazaniach politycznych. Poseł Prawdy podkre-
ślał m.in., że dla utrzymania egzystencji narodu potrzebny jest udział wszystkich 
obywateli w postępie cywilizacyjnym. Postulował konieczność porozumienia się 
z caratem, zrezygnowanie z myśli o przewrotach politycznych, wojnach i trakta-
tach, a energiczne zaangażowanie się w pracę społeczną. „Zajmujmy wszystkie sta-
nowiska opróżnione, wciskajmy się we wszystkie szczeliny, puszczajmy korzenie 
wszędzie, gdzie grunt podatny ku temu się znajdzie” – pisał Poseł Prawdy. Twierdził 
przy tym, że ten program działań możliwy jest do zrealizowania, gdyż „państwo, 

* Ks. dr Jacek Nowak – wykładowca Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3301-7944, E-mail: 
jnowak@wsd.tarnow.pl

1 W niniejszym tekście wykorzystałem ustalenia i myśli z mojego Wstępu do Listów Marii 
Konopnickiej do Ignacego Wasiłowskiego, Warszawa 2005, s. 5 – 54. Wszystkie miejsca cytatów 
z tej pozycji oznaczam jako L z podaniem numeru strony. Także odnośnie do komentarzy odsyłam 
do publikacji.

2 Por. J. Ochorowicz, Naprzód, w: Księga wierszy polskich XIX wieku, zebrał J. Tuwim, War-
szawa 1956, s. 197–198.
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w którego skład weszliśmy, otwiera im w wielu kierunkach szerokie ujścia”3. Poglą-
dy Świętochowskiego oburzyły tę część społeczeństwa, dla której nie do przyjęcia 
była polityka ugody, a za taką uznawano rezygnację z walki orężnej jako drogi do 
niezależności politycznej i społecznej4.

Niemniej ogromna rola w kształtowaniu i podtrzymywaniu ducha narodu przy-
padała pisarzom i poetom. Literatura miała stać na straży „narodowego pamiątek 
kościoła”, miała być skarbnicą wolnej myśli, miała podtrzymywać ducha narodu 
i zagrzewać do walki o utrzymanie polskości.

Na temat politycznego zaangażowania Marii Konopnickiej i jej walki o niepod-
ległość Polski napisano wiele. Owocem tych badawczych poszukiwań jest zbiór ar-
tykułów Maria Konopnicka. Nowe studia i szkice, a wśród nich interesujące studium 
Stanisława Fity pt. Z domu niewoli. Kilka kart z działalności Marii Konopnickiej 
w Warszawie5.

Wychowana w patriotycznej atmosferze rodziny spiskowców Konopnicka była 
wyczulona na wszelkie przejawy ograniczenia wolności kraju. Jej wzrastaniu to-
warzyszyło wspomnienie i kult bohaterskiej przeszłości ojca i stryja, którzy jako 
uczniowie gimnazjum w Pułtusku byli zaangażowani w konspiracyjny związek 
Gerwazego Gzowskiego. Ale to spiskowa i syberyjska przeszłość Ignacego Wasi-
łowskiego, stryja poetki, stała się niejako zaczynem jej myśli i pragnień niepodle-
głościowych.

Wydane w 2005 r. Listy Konopnickiej do Ignacego Wasiłowskiego6 przynoszą 
ogrom informacji na temat marzeń i myśli autorki Roty o niepodległości Polski 
i prawa narodu do suwerennego życia.

Kiedy Maria Konopnicka urodziła się w roku 18427 świat borykał się z wieloma 
trudnościami. Polska od lat cierpiała pod jarzmem zaborów, polityka okupantów 
wobec podbitego narodu stawała się coraz bardziej okrutna, patrioci organizowali 
się w spiski i grupy konspiracyjne, a kibitki długim szeregiem wywoziły spiskow-
ców na Sybir. Królestwo Polskie przygotowywało się do kolejnego zrywu niepod-

3 Zob. A. Świętochowski, Wskazania polityczne, w: Publicystyka okresu pozytywizmu 1860– 
–1900. Antologia, oprac. St. Fita, Warszawa 2002, s. 188 – 194)

4 Por. M. Brykalska, Aleksander Świętochowski, t. 1, Warszawa 1987, s. 337 – 338; L. Krzywicki, 
Wspomnienia, t. 1, Warszawa 1957, s. 266). Oburzona była także Konopnicka. Dała temu wyraz 
w liście do Wasiłowskiego z 28 III 1883 r. (L 116 – 119).

5 Maria Konopnicka. Nowe studia i szkice, red. J.Z. Białek, T. Budrewicz, Kraków 1995.
6 M. Konopnicka, Listy do Ignacego Wasiłowskiego, oprac. J. Nowak, Warszawa 2005.
7 M. Konopnicka urodziła się 23 maja 1842 r. w Suwałkach w rodzinie Józefa i Scholastyki 

z Turskich Wasiłowskich. Tak wspominała swój dom i dzieciństwo w liście do A. Wodzińskiego: 
Atmosfera naszego dziecięctwa była różna od tej, w jakiej dzieci żyją zwykle. Ojciec mój był mistyk, 
ogromnie religijny, samotnik, oddany pracy i dzieciom. Tłumaczył listy Pascala, Psalmy Dawidowe 
i inne, ale prac swoich nie dawał do druku. [...] Prawie mizantrop, wychowywał nas zgoła bez 
kobiecego wpływu, czytując nam książkę O naśladowaniu Chrystusa, którą, tak samo jak i wiele 
Ewangelii i przypowieści biblijnych, umiałam w pierwszym niemal dziecięctwie na pamięć. Poetów 
naszych poznałam też z ust ojca i z naszych wieczornych z nim rozmów i czytań. Naprzód Karpińskiego, 
potem Mickiewicza; Słowackiego i Krasińskiego znacznie później, i na własną rękę. Czytając poezje 
ojciec bywał do łez wzruszony, a my najczęściej płakaliśmy wszyscy, widząc łzy ojca. Tak pamiętam 
– poznałam [Konrada] Wallenroda. Może to reminiscencje dziecięctwa, ale dotychczas nie mogę bez 
dreszczu i bladości słuchać głośnego czytania poezji” („Kurier Warszawski” 1911, nr 1).
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ległościowego. W literaturze mocno ukorzeniał się romantyzm ze swoim mesjani-
zmem i Polską jako Chrystusem narodów.

Dorastająca Maria prawdopodobnie słyszała w domu rodzinnym od swojego 
ojca opowieści o organizacjach spiskowych Gzowskiego, w których znaczącą rolę 
odgrywał jej stryj, Ignacy. To on stał się dla przyszłej pisarki wzorem patrioty-
zmu i męczeństwa dla kraju. „Z nadwyżką, z ogromną nadwyżką, oddałeś i krajowi, 
i społeczeństwu to, co tylko najlepsi i najszlachetniejsi długiem swym i obowiązkiem 
być mienią” – pisała 15 IV 1893 r. (L 417).

Dlatego w jednym z listów do stryja pisanym 2 XI 1887 r. złożyła takie wy-
znanie: „Niech sobie będę przedmiotem, co mi tam! […] Tyś go sobie nabył, o drogi, 
jeszcze tam, daleko, kiedy przychodziły listy Twoje, aby obudzić – źle mówię – zasiać 
w mej duszy pierwsze ziarenka miłości dla wszystkiego co cierpi za Polskę […] A jeśli 
mam być zupełnie szczerą, to powiem, że właściwie nie mój ojciec, ale Ty, Stryjku, 
byłeś ojcem tej części duszy i mojej istoty, która oddycha miłością dla Polski. Daj mi 
Boże ojcostwu temu dać kiedyś świadectwo pracą i czynem” (L 210 – 211). To własnie 
miłość do Polski i wrażliwość na jej sprawy przewija się poprzez listy, jakie pisała 
do swojego krewnego. W pierwszym więc rzędzie traktowała go jako, rodzinnego 
„Króla Ducha”, bohatera narodowego, „co wycierpiał tyle dla Polski”. Boleści te 
porównywała nawet z cierpieniami Chrystusa. „Chodziły u nas głuche wieści nie-
gdyś, że kiedyście Wy w cytadeli siedzieli, to matki odbierały bieliznę waszą krwa-
wą ze śladami ran waszych i katowni. Ja jeszcze sypiałam wtedy w takim łóżeczku 
z poręczami, żebym nie wyleciała na ziemię. Było ono uściełane matczynymi rękami, 
a jednak spać wtedy nie mogłam i śniły mi się chusty krwawe, Chrystusowego mę-
czeństwa chusty” (L 123 – 124). Konopnicka swój patriotyzm i ukochanie wolności 
zawdzięczała stryjowi. Jego przeszłość stanowiła dla niej nienaruszalną świętość, 
którą pielęgnowała całe życie, pamięci o niej strzegąc niemalże jak relikwii (por. list 
z 2 XI 1887 r.; L 210–211).

*  *  *

Konopnicka była dumna z tego, że jej rodzina zapisała w historii Polski świe-
tlane karty męstwa i poświęcenia przez udział brata ojca, Ignacego, w konspiracyj-
no-niepodległościowej działalności. Poetka znała przeszłość Wasiłowskiego, jego 
zaangażowanie w organizację spiskową Gerwazego Gzowskiego. O tej przeszłości 
– chociaż na pewno bez szczegółów – wiedziała z opowieści ojca. Przecież w or-
ganizację spiskową Gzowskiego zaangażowany był także Józef Wasiłowski, ojciec 
poetki. Razem więc, wraz z innymi młodymi konspiratorami schodzili się na „de-
mokratyczne rodaków rozmowy”8 regularnie co niedzielę. W organizacji Gzowskie-
go Ignacy Wasiłowski nie piastował żadnej przywódczej funkcji. W oczach kole-
gów – spiskowców uchodził za porządnego człowieka9, stawiającego wyżej pracę 

8 Listę osób biorących udział w spotkaniach konspiracyjnych przedstawił Wasiłowski Komisji 
Śledczej, zob. Rewolucyjna konspiracja w Królestwie Polskim w latach 1840 – 1845. Edward 
Dembowski, red. W.A. Diakow, S. Kieniewicz, Wrocław 1981, s. 382 – 384, 385.

9 Por. Zeznania Władysława Więckowskiego (ibidem, s. 353).
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w biurze od filozoficzno-demokratycznych dysput „rozpalonych głów”. „Formalista 
w swoim gospodarstwie do drobiazgowości, porządny. W biurze nadzwyczaj pra-
cowity i przysiadujący. Co do opinii demokratycznych, uważałem w nim najwięcej 
umiarkowania spomiędzy tych, którzy tam mieszkali”10. Działalność spiskowa Igna-
cego i pozostałych konspiratorów z organizacji Gzowskiego zakończyła się w sierp-
niu 1843 r., kiedy policja carska wykryła nielegalną organizację niepodległościową. 
Wszystkich aresztowano i osadzono w Cytadeli. Długie miesiące trwały przesłu-
chania spiskowców i konfrontacje zeznań, a w grudniu zapadły wyroki skazujące. 
Komisja śledcza orzekła, że Wasiłowski zostanie zwolniony ze służby i oddany pod 
nadzór policyjny. Niestety postanowienia tego nie zatwierdził namiestnik i stryj po-
etki w marcu 1843 r. został oddany pod sąd wojskowy11, a w kwietniu 1844 r. ska-
zany na wcielenie do Specjalnego Korpusu Syberyjskiego z utratą praw stanu12. Do 
roku 1857 służył w Tiumeńskim Oddziale Inwalidów w Syberii Zachodniej, w oko-
licach Tobolska13. We wrześniu 1856 r. syberyjskich zesłańców politycznych objęła 
amnestia, którą ogłosił car Aleksander II14. Pod koniec 1857 r. Ignacy Wasiłowski 
został zwolniony z wojska z możliwością powrotu do kraju15. Powrócił tam naj-
prawdopodobniej dopiero w roku 186016. Ten powrót stryja w żołnierskim szynelu 

10 Zeznania Adama Grossa; ibidem, s. 261.
11 Zob. W. Śliwowska, Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku, 

Warszawa 1998, s. 656.
12 Por. punkt 5 Konfirmacji wyroków w sprawie G. Gzowskiego i współtowarzyszy z 17 XI 

1844 r.; Rewolucyjna konspiracja, s. 395.
13 Pobyt Ignacego Wasiłowskiego na zesłaniu wspomina Justynian Ruciński: „Przybył na koniec 

Ignacy Wasiłowski, młody człowiek z Warszawy. Służył w ministerstwie spraw wewnętrznych. Za 
jakieś polityczne przewinienie, którego nie pamiętam, skazany został w sołdaty do syberyjskich 
batalionów, a jako niezdatnego do frontu posłano do tiumeńskiej inwalidnej komendy. Przyszedł 
w biedzie wielkiej, bez butów na nogach, bez złamanego grosza w kieszeni, a więc wspólnie wzięliśmy 
go w opiekę – przekonawszy się zaś, że jest dobrze wychowany, uzdolniony i nieposzlakowanego 
charakteru, przyjęliśmy go do zupełnego koleżeństwa. Przez miejscowe stosunki udało się uwolnić 
go od czynnej inwalidnej służby, od chodzenia na warty i konwojowania aresztantów. Następnie 
przyjął go sprawnik do sądu ziemskiego dla przepisywania papierów z niewielką miesięczną pensją. 
Okazało się, że obeznany był z biurową pracą i z biurokratycznym porządkiem. Gdy przyszła 
pora ułożyć i napisać roczne sprawozdanie (otczoty) zrobił je tak dokładnie i jasno, że redakcja 
ta zwróciła uwagę władz gubernialnych w Tobolsku. Odtąd stał się w sądzie ziemskim cennym 
i potrzebnym. Powiększono mu płacę, że z zarobionego grosza mógł żyć wygodnie. Wiem, że 
powrócił do Warszawy, ale go tam odszukać nie mogłem” (J. Ruciński, Konarszczyk 1838 – 1878. 
Pamiętniki zesłania na Sybir, Lwów 1895).

14 Zob. Wypis z protokołu Sekretariatu Stanu Królestwa Polskiego, „Dziennik Praw” 1856 
nr 155, s. 463 – 465, w: Z. Trojanowiczowa, Sybir Romantyków, Poznań 1993, s. 30 – 31.

15 Por. W. Śliwowska, tamże, s. 656.
16 Taką datę sugeruje list Konopnickiej do córki Zofii wysłany z Monachium 9 I 1901 r.: „Stryj 

mój w Radomiu, ciężko – i bez nadziei wyzdrowienia chory. Jest to już i wiek podeszły, ale więcej 
jeszcze 16 lat Sybiru” (M. Konopnicka, Listy do synów i córek, oprac. L. Magnone, Warszawa 2010, 
s. 602). Mimo iż amnestię ogłoszono w 1856 r., to – jak twierdzi Z. Trojanowiczowa – powroty 
z zesłania przeciągały się w czasie. Spowodowane to było trudnościami formalnymi (np. opóźniano 
wydawanie zezwoleń na wyjazd), brakiem pieniędzy czy transportu (por. Z. Trojanowiczowa, Sybir 
Romantyków, s. 32). 1 X 1860 r. otrzymał posadę starszego pomocnika ekspedytora gazet Zarządu 
Okręgu Pocztowego. Na własne żądanie zwolniony ze służby pocztowej 13 VIII 1861 r. (zob. T. 
Suma, Urzędnicy pocztowi w Królestwie Polskim 1815 – 1871. Słownik biograficzny, Warszawa 
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wyrył się na trwałe w sercu i pamięci poetki. Chwila, kiedy poetka jako dziesięcio-
letnia dziewczynka zobaczyła pierwszy raz owianego sławą i legendą stryja Ignace-
go, wracała wielokrotnie w jej korespondencji (por. listy z 10 VI 1878, 27 VII 1883, 
21 XII 1890 oraz z 2 VI 1891): „I zdarzyło się, że spotkałam Cię na progu pierwsza 
i odgadując kto jest ten smutny wędrowiec rzuciłam Ci się na szyję i nie czekając po-
zwolenia ucałowałam serdecznie. Zdawało mi się, że my wszyscy jesteśmy Ci dłużni 
mnóstwo uścisków gorących, o których tak długo oddalony marzyć tylko mogłeś; że 
jesteśmy Ci dłużni jakąś wyłączną, dla Ciebie tylko odczuwaną miłość, za to czym 
Cię los dotknął, i za to, czego Ci nie dał skosztować. Zdawało mi się, że w Tobie po-
zdrawiam jakieś bohaterstwo ducha, jakąś wyższość celów życiowych, jakąś boleść 
godną czci najtkliwszej” – pisała do stryja w liście z 27 IV 1875 r. (L 68).

Listy do Ignacego Wasiłowskiego, które są kopalnią wiadomomości o życiu 
społeczno-polityczno-kulturalnym postyczniowej epoki – przynoszą też wystarcza-
jąco dużo informacji na temat politycznego zaangażowania Konopnickiej i jej myśli 
o niepodległości. Na glebie bowiem bohaterskiej przeszłości Wasiłowskiego rosły 
wizja i marzenia autorki Ojczyzny o wolnej Polsce. Listy zawierają niezliczone wręcz 
odwołania do przeszłości styja Ignacego. Przywołują tragiczne momenty związane 
z aresztowaniem, pobytem na Syberii i w końcu powrotem do rodzinnego gniazda. 
Poetka przywołuje je w korespondencji ze stryjem, by po pierwsze, ocalić od zapo-
mnienia, a po wtóre, by podkreślić swoją głęboką cześć dla męczeńskiej biografii 
Wasiłowskiego: „Jakże bym chciała ucałować teraz Twoje ręce i te nogi Twoje, co 
te tułacze drogi przebyły. Po co ja to piszę? Rozżalam się może. Ale czasem tak mi 
trzeba powiedzieć Ci, żeś mi drogi i że pamiętam o czym Ty sam może zapomniał już 
nawet...” – pisała 17 XI 1886 r. (L 189).

W liście z 2 XI 1887 r. poetka wyznała: „Kupiłeś mnie sobie, najmilszy, Twoją 
tęsknotą za krajem, Twoim wygnaniem, Twoją samotnością, Twoją piękną duszą! 
Tyś, Stryjeczku, ani wiedział, że myśl o Tobie towarzyszyła temu co wzrastało we 
mnie, jako przyszły zasób życia. Nie wiedziałeś, że mi się te stepy śnieżne, te rzeki 
wielkie śniły nocami, a nie widywałam Ciebie w snach tych inaczej, jak w tym szyne-
lu siwym, który potem nagle zobaczyłam na Tobie, kiedyś powrócił. Krwawa to była 
moneta, drogi Stryjeczku, którą mnie sobie kupiłeś!” (L 210). Bohaterską historię 
stryja Konopnicka ułożyła sobie, jak się wydaje, z jakichś fragmentarycznych wspo-
mnień, opowieści, cudzych relacji itd. Mało prawdopodobne, aby stryj raczył poet-
kę opowiadamiami o swojej przeszłości, mimo iż Konopnicka wielokrotnie upomi- 
nała się o takie opowieści. „Ja o Twoim sercu tak czasem myślę jak o dnie morskim. 
Co tam musi być za skarbiec pamiątek smętnych jak łzy pereł, a krwawych jak korale. 
Co tam musi być obrazów przeszłości, rozbitych nadziei, połamanych masztów myśli 
wybiegającej wysoko, podartych żaglów uczucia, które poszarpała burza... Chciała-
bym, chciałabym być kiedy do skarbów tych dopuszczoną i obaczyć je, i wynieść na 
dzień boży, i zrobić z nich rzecz jakąś, która nie umiera. Ale to jest marzenie!” – pisała 
w liście z połowy lutego 1884 r. (L 128).

2005, s. 290). W roku 1869 przeniósł się do Kazimierzy Wielkiej, gdzie pracował jako księgowy 
w miejskiej cukrowni „Łubna”. Po 19 latach pracy odszedł z Kazimierzy i zamieszkał w zakupio-
nym przez siebie domu w Radomiu. Zmarł 4 stycznia 1901 r.
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Z całą pewnością nigdy swych wspomnień nie spisał. Dla Wasiłowskiego była 
to bardzo bolesna i wstydliwa karta życiorysu, zwłaszcza jego zeznania przed War-
szawską Komisją Śledczą, o których Konopnicka z całą pewnością nie wiedziała. 
Dlatego nie mogła zrozumieć postawy rodziny względem powracajacego z wygna-
nia stryja. W jednym z pierwszych listów wysłanych do Wasiłowskiego 27 IV 1875 r. 
 pisała: „Ja nie wiem, jak się to stało, ale domyślam się, że takiego współczucia, na 
jakie rachować miałeś prawo, nie znalazłeś, drogi, biedny Stryju! Cóż, że dzieci wie-
szały Ci się na szyi. Cóż, że męczyły Cię stokrotnymi pytaniami o niedźwiedzie i wilki. 
Tyś czuł, że lody północy pociągnęły niejako za Tobą, jak ów szkocki las Makbeta; że 
mrożą Twoje rodzinne stosunki i stają murem między Tobą, a tymi, którzy powinni byli 
poprzez tę przeszkodę wyciągnąć do Ciebie ramiona” (L 68).

Ten niepokój będzie towarzyszył Konopnickiej cały czas. „Co do rodziny – o so-
bie tylko mówić tu mogę. Otóż z najgłębszym wzruszeniem przebiegam w tej chwi-
li myślą cały nasz stosunek: od pierwszej chwili poznania Ciebie, w tym skołatanym 
Wędrowcu, który przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli, aż do dnia dzisiejszego.  
I z wzruszeniem przypominam sobie Twoją postać, Twoją bladą twarz, Twoje wychu-
dzone biedą wszelaką ręce, które przygarnęły mnie do siebie” – pisała z Nicei w li-
ście z 15 IV 1893 r. (L 417). Przypuszczalnie Józef Wasiłowski wiedział o skutkach 
zeznań brata przed Warszawską Komisją Śledczą w Warszawie, kiedy został roz-
szyfrowany tajny związek Gerwazego Gzowskiego17. Z całą pewnością poetka nie 
wiedziała o tym, ani też nie znała innej przyczyny, dla której jej stryj tak szybko 
zerwał kontakty ze starszym bratem. Dla niej Ignacy Wasiłowski był zawsze boha-
terem narodowym i chlubą całej rodziny (zob. listy z 27 IV 1875 i 10 VI 1878 r.;  
L 67 – 71, 72 – 75).

„Ani wiesz, najdroższy, ani wiedzieć o tym nie będziesz, ilekroć byłeś mi dobrym 
i mocnym natchnieniem do życia walki i trudu. To nie usta moje Ci dziękują – to dusza 
moja kocha Cię całą wdzięcznością swoją. A teraz – czyliż powiem, że nie byłeś dla 
mnie najlepszym, najbliższym, najwspólniej czującym? – Błogosławię Cię, najmilszy 
mój Przyjacielu, za wszystko, czym mnie posiliłeś ku pracy i ku nadziei! I tak jest może 
lepiej; najlepiej owszem. Niechaj z innymi łączą Cię inne, bardziej ziemskie związki: 
dla mnie zachowaj w sercu swym miejsce ciche i jasne. Niech Twoją rękę błogosławią-
cą drogi moje – widzę – niech wiem, że i Ty, najdroższy, za obcą mnie sobie nie liczysz, 
ale za bliską, za najpokrewniejszą duszę!” (L 418).

Takie pokrewne dusze odnajdywała również w znanych weteranach walk o nie-
podległość ojczyzny. Ich postacie i bohaterską przeszłość umieszczała w stworzonym 
przez siebie panteonie narodowych bohaterów. Patrzyła na nich – wszystkich, bez 
wyjątku – przez pryzmat przeszłości bohaterskiego stryja Ignacego. „Wygnańcy 
mają dla mnie jakiś odrębny czar – pisała do stryja w lutym 1884 r., po spotkaniu 
z Marianem Dubieckim, będącym kiedyś na katordze w kopalni w Nerczyńsku – pa-
trzę na nich, jakoby na coś świętego – a ich słów słucham z głębokim wzruszeniem” 
(L 128). Jak zauważa Alina Brodzka na podstawie korespondencji i licznych nota-
tek poetki „Konopnicka w okresie swych częstych pobytów w Szwajcarii zaglądała 
do Rapperswilu, gdzie – zapewne za pośrednictwem serdecznie zaprzyjaźnionego  
T.T. Jeża – zapoznała się szczegółowo ze zbiorami dotyczącymi historii walk wol-

17 Zob. Rewolucyjna konspiracja, s. 380 – 385.
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nościowych kraju, a zwłaszcza ostatniego powstania. Z tych samych notatek wynika 
również, że skrzętnie zbierała informacje od bezpośrednich uczestników, z którymi 
utrzymywała kontakt osobisty i listowny”18.

Weteranów powstania listopadowego mających w Krakowie uroczysty zjazd 
z okazji 60. rocznicy narodowego zrywu, uczciła wysyłając im swój – napisany spe-
cjalnie na tę okazję – wiersz pt. Na zjazd Weteranów z r. 1831. Poetka w tym utworze 
oddawała cześć „orłom siwym” za ich miłość i poświęcenie się dla ojczyzny, widząc 
jednocześnie w listopadowym czynie bohaterów zasiew przyszłej wolności:

O, bogdajby z waszych czynów wzrósł wolności plon, 
O, bogdajby haseł waszych brzmiał prawnukom ton! 
O, bogdajby z pnia waszego zrodziło się plemię, 
Co by liściem świeżej chwały okryło tę ziemię!19.

Wcześniej, bo w 1890 r., Konopnicka przesłała stryjowi „w liście rekomendo-
wanym” z Monachium (7 X 1890) nowelę Z 1835 roku, w której pokazała dramat 
powstańców zesłanych do „krainy wiecznych lodów”, chwilę „w której między 
skazańców w Nerczyńsku przepisany egzemplarz Pana Tadeusza po raz pierwszy 
zawitał”20. Poemat ratuje więźniów przed totalnym załamaniem, brakiem nadziei 
i chorobą umysłową. Niewykluczone – mimo iż nowela pisana była z okazji sprowa-
dzenia na Wawel prochów Mickiewicza – że u jej genezy leży szczegół z wędrówki 
Wasiłowskiego na Syberię. Stryj poetki otrzymał na drogę różaniec i Pismo Święte 
Nowego Testamentu – „książkę” nadziei i wytrwania.

Wielkim szacunkiem, a nawet przyjaźnią, darzyła Teodora Tomasza Jeża, wete-
rana walk o wolność ojczyzny, uczestnika Wiosny Ludów i powstania styczniowego. 
Podziw dla tego bohatera narodowego wzrósł jeszcze bardziej, kiedy Miłkowski od-
wiedził przebywającą w Zurychu poetkę. Przyjechał do niej z Genewy, by „ożywić 
się polskim duchem”. Bohaterska przeszłość Jeża, spotkania i wspólne rozmowy 
o przeszłości i przyszłości Polski były dla Konopnickiej okazją do refleksji o życiu 
Wasiłowskiego. Zapamiętała dobrze słowa, jakie usłyszała od Miłkowskiego, kie-
dy po raz pierwszy spotkała go w Zurychu w związku z rocznicowymi obchodami 
stulecia Konstytucji 3 Maja. Wzruszona pisała w liście z 2 VI 1891 r.: „Gdybyś go 
Stryju drogi widział: tego drobnego, nędznego, licho odzianego starca, którego siwe, 
głęboko zapadłe oczy wypatrywały niegdyś po brzegach Dunaju i po wąwozach kar-
packich tych przejść, którymi by się do Polski dostać było można i jej służyć, i za nią 
walczyć […] Gdybyś słyszał jego cichy, przytłumiony wiekiem głos, którym mówił do 
mnie tu przed chwilą: „Wierz, wierz w Polskę, wierz w jej życie, wierz w jej przyszłość. 
Naród nie umiera, naród ma duszę nieśmiertelną, – pracuj dla przyszłości”. Gdybyś 
go widział, jak jest skromny, cichy, pogodny, ufny, prosty, i taki zatęskniony do rodzin-

18 A. Brodzka, O nowelach Marii Konopnickiej, Warszawa 1958, s. 242.
19 Wiersz rozpoczynał się od słów: „Nad krakowskim Rynkiem starym głośny bije dzwon 

/ Zleciały się orły siwe z praojczystych stron” i został wydrukowany bez tytułu w numerze 277 
„Nowej Reformy” z 1890 r. Tytuł Na zjazd Weteranów z r. 1831 poetka nadała utworowi, kiedy 
wszedł do zbioru Ludziom i chwilom, Lwów 1905.

20 List M. Konopnickiej do M. Pawlikowskiego z 29  VI  1890 w: M. Konopnicka, Ko-
respondencja, t. 3, Wrocław 1973, s. 129.
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nej ziemi! Parę razy zdejmując spojrzenie z tej siwej głowy patrzyłam w okno i myśla-
łam o Tobie, mój najdroższy Stryjeczku; a nie mogąc się opanować, i mówiłam o Tobie, 
o tych latach przebytych tam daleko, o Twojej pięknej młodości, o Twoich cierpieniach, 
o tym jakeś wrócił taki biedny, w tym płaszczu żołnierskim. Wybacz, mój najdroższy! 
Mówiłam mu i o widzeniu Twoim. Słuchał z tak przenikliwym spojrzeniem, jakby sam 
oglądał jakieś rzeczy przyszłe. A potem potrząsnął głową i składając ręce przy ustach 
rzekł: ‘Proroków nam robią! Niechaj Bogu będzie chwała! Ducha w nas mnożą! Ubo-
gacają nas duchem. Bogu, Bogu chwała!’ – Tak mówił ten stary tułacz, a we mnie aż 
coś drżało, że to Ty, najmilszy mój Stryju, że to o Tobie” (L 329 – 330).

Poetka wysoko ceniła działalność Jeża wśród emigracji. „Służy krajowi jak 
może – pisała z Monachium 4 X 1900 r. w związku z podróżą pułkownika do Ame-
ryki – budząc ducha polskiego w koloniach naszych. [...] Jest w nim coś z Mohorta 
stojącego na straży Kresów. Ostatni to już z Polaków, którzy emigrację uważali nie 
za wegetowanie, ale za służbę ojczyźnie. Teraz takich już nie ma!” (L 663).

Ogromne przeżycie Konopnickiej sprawiła wizyta, jaką złożył poetce w lipcu 
1887 r. stary już Ignacy Domeyko „ten Żegota z Dziadów”. Poetka ugościła go „po-
leweczką z wina”, słuchała z rozrzewnieniem opowieści ostatniego filarety o Polsce 
i na koniec poprosiła o błogosławieństwo: „Był tu u mnie przed paru tygodniami 
Ignacy Domejko. Wiesz, drogi, ten Żegota z «Dziadów», co to miał „najlepszego w Li-
twie ekonoma” sławę. Jakiż stary! Boże, Boże... Zrobiłam mu poleweczkę z wina, po 
której pokrzepiony, wpadł w dziecięcą wesołość. Mówił dużo, ale z wszystkiego co 
mówił się jedno tylko nadawało się do tego ostatniego filareta. Kiedym go zapytała, 
jak mu się wydała po tylu latach Polska – odpowiedział: „Ja Polskę zabrałem z sobą 
w sercu, tam żyłem z nią lat 60, i tu z nią wróciłem. Ona zawsze ta sama, tak jak serce 
moje”. Prosiłam, żeby mnie pobłogosławił. Rozrzewnił się, łzy otarł i pocałował mnie 
w głowę szepcząc: „W Imię Ojca i Syna...”. Nazajutrz przysłał mi swój portrecik z pod-
pisem. Tęgo jeszcze pisze, ręka mu nie drży jakoś. Wnuczki Mickiewicza też z matką 
były u mnie w zeszłym tygodniu. Na Litwę jadą. O kraju, który oglądają wnuki tych, co 
na tułactwie umarli tęskniąc..., o kraju...” (L 202).

Więzy przyjaźni – nie tylko literackiej – łączyły Konopnicką z Teofilem Lenar-
towiczem. Widziała w nim nestora „onych poetów, którymi się radowała a żywiła 
ziemia nasza”21, i wieszcza, który potrafi swoim słowem rozbudzić cześć dla ideału. 
Podziw i szacunek Konopnickiej do poety wiązał się także z pamięcią o wspólnej 
przeszłości Lenartowicza i stryja Wasiłowskiego. Lenartowicz bowiem – podobnie 
jak stryj poetki – angażował się w prace organizacji Gzowskiego. Konopnicka spo-
tykała się z autorem Kaliny we Florencji, być może od niego dowiadywała się szcze-
gółów dotyczących wspólnej przeszłości poety i stryja Wasiłowskiego. Śmierć Le-
nartowicza bardzo poruszyła pisarkę i „wytrąciła z równowagi” (list z 21 III 1893). 
„Ot, pokazało się, że bliższy mi był niż sądzić mogłam, a przecież ledwo że znany” 
(L 411).

21 List do Lenartowicza z 1 V 1886; M. Konopnicka, Korespondencja, t. 1, Warszawa 1971, 
s. 71.
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*  *  *

Dojrzałe życie Marii Konopnickiej przypadło na II połowę XIX wieku. Były to 
czasy gospodarczych przemian obejmujących wszystkie gałęzie przemysłu i han-
dlu, aktywności społecznej, rozkwitu nauki22 i kultury (powieści, malarstwa), ale 
także czasy rozwiniętej na ogromną skalę emigracji zarobkowej, głównie do Stanów 
Zjednoczonych i Brazylii.

Dla Polaków był to czas „załamanych nadziei”, w którym część społeczeństwa 
pogodziwszy się z zastaną po upadku powstania styczniowego sytuacją, rezygnowa-
ła z walki o niepodległość, a nawet z postulowania potrzeby niepodległości23. Jedy-
nym celem narodowym – twierdzono – winno być przetrwanie i podporządkowanie 
się rządom zaborczym. O ile w zaborze austriackim władze godziły się na udział 
Polaków w rządach (przez ustanowienie tzw. autonomii galicyjskiej), to podobna 
sytuacja była nie do pomyślenia w zaborach pruskim i rosyjskim, gdzie stosowany 
był żelazny kurs antypolski.

W jednym z listów do stryja, datowanym na II połowę lutego 1884 r. poetka pi-
sała: „Ale ja jestem smutna, że tylu, tylu spośród nas w sobie, cząstkami ojczyznę za-
bija. Każdy zły czyn, każda nieszlachetność Polaka to rana zadana Polsce” (L 128)

Gorycz tych słów była podyktowana obserwowaną bacznie przez Konopnicką 
sytuacją polityczno-społeczną, jaka zapanowała w Królestwie, gdzie „coraz cia-
śniejszą obręczą ściska nas dobiegający wiek niewoli, wiek klęski”, a szczególnie 
w Warszawie. Przyjechała do tego miasta w roku 1878. Od razu czynnie włączyła 
się w życie stolicy Królestwa. Dusiła ją jednak atmosfera „wegetacji”, zajmowanie 
się rzeczami małymi i przyziemnymi, brak chęci do podźwignięcia „wielkiej spra-
wy życia”. „Wszyscy czujemy tu duszność jakąś w powietrzu” (L 117). Raziła ją 
i przygnębiała tymczasowość: egzystencji, osobistych przekonań, wyznawanej ide-
ologii, tworzonych pojęć i – najsmutniejsze – tymczasowych dążeń. Obserwowała 
uważnie ludzi, którzy tak łatwo poddali się zaborczym rządom, że nie stać ich na 
choćby najmniejsze „rozbudzenie duchowe” i wykrzesanie w sobie „napięcia uczuć 
energicznych, wzlotu myśli trzeźwej i świadomej”. „W Warszawie ludziska żyją jak 
wszędzie – z dnia na dzień. Tymczasowe stronnictwa, tymczasowe pojęcia, tymcza-
sowe przekonania – i co najsmutniejsze – tymczasowe dążności. Silnych, pewnych 
punktów wyjścia i oparcia – brak zupełny; nigdzie nie widać mocnego rozbudzenia 
duchowego, napięcia uczuć energicznych, wzlotu myśli trzeźwej, świadomej. Toteż 
tak tu duszno i martwo, że trzeba uciekać do świata własnej duszy z tego życia kon-
wenansów mizernych, z których ani jeden nie może nicości naszej pokryć choćby do 
kostek tylko. Nawet objawy pewnej dobrej woli są pełne niedołęstwa i słabości; tak, 
że można się tu nauczyć być dumnym i milczącym i wpatrzonym w przyszłość, która 
przecież przynieść musi jakieś wskrzeszające hasła tym omdlałym, tym obojętnym, 
co pozwalają życiu narodowemu zamierać w swoich piersiach. Rada bym iść dale-
ko, daleko ku koniecznemu świtowi temu i chociaż jedno hasło takie usłyszeć w ciszy 

22 Niepoślednią rolę odgrywają wtedy takie placówki badawcze, jak: Uniwersytety w Krakowie 
i Lwowie, Politechnika Lwowska, Akademia Umiejętności w Krakowie, Kasa im. J. Mianowskiego 
w Warszawie, Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu i Toruniu.

23 Por. S. Kieniewicz, Historia Polski 1795 – 1918, Warszawa 1997, s. 265.
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nocy – i podać je myślom i sercom – ale jestem jak ptak związany i szamocący się 
i tracący pióra w tej walce z tysiącznymi więzami” pisała do stryja 21 IV 1882 r.  
(L 91 – 92).

Nie mogła pogodzić się z brakiem zapału, zwłaszcza u młodych: „Jeśli mnie co 
najbardziej zasmucić jest zdolne, to właśnie taki brak zapału dla wielkich narodowych 
celów, jakim się młodzież nasza odznacza. Gorętsze duchy w socjalizmie toną; ostroż-
niejsi, a w rzeczy chłodniejsi, kariery tylko szukają. To jest smutne, bardzo smutne – dla 
nas, ludzi, i dla nas, Polaków” – pisała w 1884 r. (L 131)

Jednak mimo wszystko nie traciła nadziei. Starała się zawsze – na miarę swoich 
możliwości – uczestniczyć w kształtowaniu ducha narodu. Mieszkając w Warszawie 
wiele spodziewała się po organizowanych kursach i kształceniu młodego pokolenia. 
W związku z tym pisała w grudniu 1882 r. do Wasiłowskiego: „Nam tu – mimo 
zimy – nie zamarzają jakoś serca; spiskujemy po trosze. Oto na przykład dawno bolało 
goręcej czujących to, że młodzież nasza traci z oczu szlachetne cele życia, że jedynym 
prawie marzeniem jej jest kariera, że ideały ogólne, społeczne i narodowe coraz bar-
dziej obcymi jej się stają; a jeśli i trafi się ktoś, komu serce wyrywa się wyżej, szerzej, 
toć zapada w pułapkę grubo pojętego socjalizmu, który dla malkontentów życia jest 
prawie jedynym gotowym schematem na wynurzenie skarg i użaleń. Otóż przeciwko 
temu to zastojowi duchowemu, i przeciw temu, co do wysokiego celu w błocie obiera 
drogę, myślimy oddziaływać po trosze. Ej, Stryju drogi! Kobiety nie zawsze są lalkami; 
chodzi o to, żeby młodzież uczuła, że na ziemi naszej są Polki jeszcze, są jeszcze istoty 
zdolne tchnąć zapał w pierś młodą, i że białe rączki stworzone do wachlarza, nie wy-
łączają możności znalezienia szlachetnej dłoni, co ukazuje wysokie cele życia, ideały 
jego najświętsze, co porywa ku nim, unosi i zdolne jest przeczarować serca zimne, 
nierozbudzone w ogniska pełne siły, ruchu i życia. Jeśli tylko zbiorę się na to, że sobie 
czarną sukienczynę wyszukam skąd, to zobaczysz, Stryjku drogi, jakiego ja tu rumoru 
narobię” (L 101).

Terenem, na którym widziała wielkie możliwosci oddziaływania na młodzież była 
publicystyka. W prowadzonym przez siebie „Świcie” starała się przemycić zagadnie-
nia związane z duchem narodu i rolą. „Prawdą jest – pisała w kwietniu 1884 r. – że 
pragnęłabym gorąco wywierać na nich same wpływy. Wpływy porywające do wyso-
kich ideałów życia. Jeśli mnie co najbardziej zasmucić jest zdolne, to właśnie taki brak 
zapału dla wielkich narodowych celów, jakim się młodzież nasza odznacza. Gorętsze 
duchy w socjalizmie toną; ostrożniejsi, a w rzeczy chłodniejsi, kariery tylko szukają. To 
jest smutne, bardzo smutne – dla nas, ludzi, i dla nas, Polaków” (L 131).

Poetka zaangażowała się również w wygłaszanie publicznych odczytów. Była to 
popularna w Warszawie forma dokształcania i równocześnie okazja do działalności 
charytatywnej. Wiele bowiem z prelekcji wygłaszano na potrzeby kolonii letnich czy 
innych akcji o charakterze filantropijnym. Niestety, prawdziwym „cierniem na dro-
dze”, z którym poetka nie mogła sobie poradzić była niszczycielska działalność 
aparatu cenzury. Teksty Konopnickiej były dokładnie czytane przez urzędników 
carskiej cenzury. Szukano w nich nie tylko aluzji patriotycznych, ale także najmniej-
szych nawet przejawów krytyki stosunków społecznych. Poetka bardzo często prze-
syłała stryjowi informacje o bezwzględnym obchodzeniu się cenzora z jej utworami. 
„Piszę dosyć – zwierzała się w liście z 11 XI 1882 r. – ale cenzura z cierpliwością 
anielską wszystko mi maże wielkimi krzyżami; już to dziw, jeśli jaką banalną wier-



111MARII KONOPNICKIEJ MARZENIA O WOLNOŚCI NA PODSTAWIE...

szynę przepuści, bo weszło w zwyczaj rzecz podpisaną przeze mnie uważać jakby co 
najmniej bombę Orsiniego” (L 98).

Warto zwrócić uwagę, że Konopnicka na wykłady obierała siebie tematy pa-
triotyczno-społeczne, jak np. O tłumie, O ‘Odzie do młodości’, itd. Utwory o patrio-
tycznym przesłaniu wielokrotnie sygnowała pseudonimem, by w ten sposób omylić 
czyhającą na jej twórczość carską cenzurę. Planami twórczymi dzieliła się ze stry-
jem: „Nie wiem czy cię doszła koperta, w której był urywek: Z Psałterza wieków. 
Tym samym nazwiskiem (Jan Sawa) podpisany wyszedł teraz poemacik Sen Jermaka 
w „P r z e ł o m i e”  tygodniowym piśmie wydawanym w Wiedniu przez posłów: Witolda 
Lewickiego, Rutowskiego i Szczepanowskiego, (autora Nędzy w Galicji). Otóż ten Jan 
Sawa ma wiele jeszcze prac przed sobą treści podobnej. Chce on przede wszystkim 
dać szereg obrazków z [18]63 r. i z dawnych lat podobnych – i ile zasłyszał lub mógł 
się dowiedzieć, „ażeby na tym nie siadła noc głucha”. Byłoby też dla niego ogromnie 
dobrze i pomocnie, otrzymać choćby najmniejszą notatkę, jakimkolwiek węzłem zwią-
zaną z losami tej krainy, którą Jermak we śnie oglądał. W tych czasach, politycznych 
mordów i zbrodni przeciw człowieczeństwu, jak dobrze byłoby wyrwać z zapomnienia 
to co głęboko ludzkie – co głęboko cierpiące a ciche” (L 483).

Pomysł napisania „obrazków z 63 r.” zrodził się już w 1892 r. Konopnicka pi-
sała w związku z tym do M. Pawlikowskiego: „Wkrótce nadeszlę ‘Reformie’ kilka 
patriotycznych krótkich opowiadań, zaczerpniętych ze wspomnień osób biorących 
czynny udział w walce [18]63 r. Będą one miały ogólny tytuł Powieści Sawy!”24. 
Alina Brodzka zauważa, że „wśród znanych nam utworów tego cyklu opowiadanie 
Jak Suzin zginął i Hrabiątko – składać się mogły (aczkolwiek jest to tylko przy-
puszczenie) na rozleglejszą mozaikę wydarzeń powstańczych”, o których przebiegu 
mogła słyszeć z ust samych uczestników walk25.

W listach do stryja wyczytać można zaangażowanie Marii Konopnickiej w spra-
wy społeczno-narodowe. Na ile mogła poetka włączała się w rozmaite uroczystości 
o randze ogólnonarodowej. I tak wzięła udział w pogrzebie starego filarety i przy-
jaciela Adama Mickiewicza, Antoniego Edwarda Odyńca (1804 – 1885), któremu 
„cześć złożono serdeczną, jaka się należała jednemu z ostatnich szczątków wielkiej 
doby rozkwitu narodowego ducha”. W relacji Konopnickiej pogrzeb Odyńca był 
manifestacją całego narodu polskiego reprezentowanego przez delegacje z Galicji, 
Poznańskiego, Litwy. Pisała w liście z 25 I 1885 r. „W ogóle więcej tu czci oddano 
przeszłości, niż samemu Odyńcowi. Śmierć jego obudziła w sercach pamięć takich 
ludzi i rzeczy, w imię których tłumy się zeszły, jakby sobie powiedzieć chciały: jeste-
śmy, czujemy, żyjemy. Mówią, że Odyniec w agonii już prawie zażądał wody, którą 
mu podano w małej czareczce. Wzniósł ją i rzekł drżącym głosem: „Za zdrowie 
ziemi!”. Prześliczny toast ducha ulatującego z tej planety, prześliczny toast poety 
i Polaka” (L 146).

4 lipca 1890 r. Konopnicka uczestniczyła w Krakowie w uroczystościach zwią-
zanych ze sprowadzeniem prochów Adama Mickiewicza z Paryża i złożeniu ich 

24 Korespondencja, t. 3, s. 145.
25 Por. A. Brodzka, O nowelach Marii Konopnickiej, s. 242. Do tego cyklu opowiadań należy 

także obrazek W oborach odnaleziony przez Justynę Leo (por. J. Leo, Wstęp do: M. Konopnicka, 
Z teki Grottgera, Warszawa 1992, s. 25).
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w królewskich grobach na Wawelu. Ten majestatyczny, iście królewski pogrzeb, 
szczegółowo opisała Lenartowiczowi w liście z 21 XII 1890 r. Wywarł on na poet-
ce silne wrażenie, zwłaszcza kondukt żałobny towarzyszący trumnie Poety: „Cisza 
jak w czasie podniesienia – och, bo też to było podniesienie ducha! – a w ciszy tej, 
jak okiem zajrzeć, sukmany, płótniaki chłopskie. Lud szedł jak woda cicha a głę-
boka, a nad nim chorągwie mały wiatr ruszał i złociły się w słońcu snopki zbóż 
i kwiecie. [...] I jeszcze tam jeden moment był na tym pogrzebie, kiedy nad trumną, 
ustawioną już przed katedrą, jaskółki zaczęły w skrzydła bić, nakrywszy ją gęstą 
i ruchomą chmurą. Ten ptak wiosny i zmartwychwstań nad popiołami tymi – to było 
coś nieskończenie wzruszającego...”26. Konopnicka w związku z uroczystościami 
w Krakowie napisała wiersz (któremu tytuł nadała redakcja) 4 lipca 1890 roku, dru-
kowany w 151 numerze „Nowej Reformy” z 4 VII 1890 r. Wasiłowskiemu posłała 
do Radomia, gdzie już mieszkał, pamiątkowy medal i jak zapowiadała kilka gazet, 
w których zostały „pomieszczone mowy Asnyka, Tarnowskiego, ks. Chotkowskie-
go i inne” (list z 13 VII 1890; L 274).

Z niepokojem obserwowała boleśnie rozwijający się problem unicki, kiedy 
zmuszano grekokatolików do porzucenia swojego obrządku i przejścia na prawo-
sławie. Konopnicką bardzo poruszył los prześladowanych unitów. W roku 1888 
Teofil Lenartowicz ofiarował Konopnickiej pióro przewiązane czarną i białą nicią, 
które w odpowiedzi na ten dar Konopnicka snuła przed poeta swoje twórcze plany 
dotyczące utworów poruszających problem martyrologii narodowej: „Chciałabym 
tym piórem napisać rzecz jaką piękną i do serc ludzkich mówiącą – pisała do Teo-
fila Lenartowicza dziękując mu za prezent, pióro, które „wyrwał sobie ze skrzydeł 
w obecności mojej orzeł – więzień, a kiedy je odrzucił, podniosłem dla Ciebie”27. 
– Chciałabym nim opisać ot, jak się Jermakowi śnił Sybir, pełen brzęku łańcuchów 
i bielejących kości, i słupów lodowych, które gdy roztajały wiosną – upadły, bo ludź-
mi były, wygnańcami wpatrzonymi w niebo, którzy na drodze skostnieli od myśli, 
że ich nie widzi Bóg... [...] Ach wiele, wiele jeszcze rzeczy opisać bym piórem tym 
chciała, iż z uwięzionego i w niewoli trzymanego orła jest, a samo drżało nieraz ku 
wolności i ku słońcu. I teraz zda mi się, gdy je tak trzymam, że drży w sobie jeszcze 
i że tak zawsze drżeć będzie, ile razy wezmę je w rękę z myślą – której mam pełną du-
szę”28. Te słowa są doskonałą ilustracją tej dziedziny twórczości Konopnickiej, któ-
ra znalazła swoją dokumentację także w listach do Ignacego Wasiłowskiego, a która 
jest wyrazem jej politycznego zaangażowania. Chodzi tu przede wszystkim o takie 
utwory jak: Sen Jermaka, Z Psałterza wieków, Unici oraz nowelę Z 1835 roku, któ-
rych napisanie wyrastało z potrzeby utrwalenia i „wyrwania z zapomnienia tego, co 
głęboko ludzkie – co głęboko cierpiące a ciche [...] ‘ażeby na tym nie siadła noc głu-
cha’ ” (list z 29 VII 1895; L 483). Nie ulega wątpliwości, że inspiracją do napisania 
tych utworów (z wyjątkiem Unitów) była syberyjska przeszłość Wasiłowskiego, być 
może utwór Lenartowicza Na przepadłe imię (Kraków 1882), poruszająca lektura 

26 List do Teofila Lenartowicza z 21 XII 1890 r.; M. Konopnicka, Korespondencja, t. 1, s. 112.
27 Zob. list T. Lenartowicza do M. Konopnickiej z 6 IX 1888; M. Konopnicka, Korespondencja, 

t. 1, s. 92 – 94.
28 List M. Konopnickiej do T. Lenartowicza z 3 XII 1888; Tamże, s. 97 – 98.
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Szkiców Adama Szymańskiego, ukazujące losy powstańców syberyjskich oraz bez-
pośredni kontakt z uczestnikami powstania29.

Szczególnym wyrazem protestu był „zaplanowany na większą całość” poemat 
Unici. Plany związane z powstaniem tego utworu Konopnicka zostawiła w liście do 
stryja z 21 XII 1890 r. W całym zespole jest to jedyny list, w którym Konopnicka tak 
drobiazgowo i z taką rzewnością zrelacjonowała swoje zamiary twórcze względem 
zamierzonego „na ludową epopeję” dzieła. „Z Tobą jednym o tym mówię – pisała 
z patosem do Wasiłowskiego – [...] W imię Twoje zacznę tę pracę, i będę czuła na 
głowie błogosławiącą rękę Twoją. Będzie to tylko owoc tego, co od dzieciństwa, 
razem z imieniem Twoim z Sybiru w rzadkich przynoszone listach, w sercu moim po-
siane zostało” (L 303). Poematem chciała uczcić nie tylko martyrologię unitów, lecz 
także „gniazdo rodu naszego” oraz pamięć „Dziada i jego mogiły”. Stąd Podlasie 
stanie się miejscem akcji „z jednej i drugiej strony Bugu, na wysokości Sokołowa 
mniej więcej”. Podziwu godną jest determinacja, z jaką poetka przystępowała do 
pisania utworu: „...ale tak mam pełną duszę tych obrazów, tych ludzi, tych faktów, że 
gdybym i wcale nawet wydać tego nie mogła i musiała zostawić w rękopisie, jeszcze 
bym się przed zamiarem moim nie cofnęła”. Z krwawą kartą unitów zetknęła się po-
etka jeszcze w roku 1885, kiedy doszły do niej wieści o wypadkach we wsi Wohyń 
w Lubelskiem (L 166 – 167). Te tragiczne wydarzenia skomentowała jednoznacznie: 
„Kiedy się o tym słyszy, to się wierzyć nie chce. I w tym właśnie leży cała zgroza takich 
wypadków, że są one jakby mary wywołane z czasów jakichś katakumbowych prześla-
dowań. I takiemu to rządowi chce „Chwila”, abyśmy podawali rękę, my, policzkowani 
na każdym kroku. Ach, drogi Stryju! Krew się burzy, kiedy myśleć o tym” (L 167).

*  *  *

Kiedy w 1890 r. opuściła Królestwo i wyjechała na prawie dwudziestoletnią tu-
łaczkę po Europie, nie straciła kontaktu z krajem. Z wielką uwagą śledziła wszystkie 
publikacje prasowe odnoszące się do sytuacji w kraju. Czytała ugodowy „Kraj” wy-
chodzący w Petersburgu, „Prawdę” A. Świętochowskiego, a także „Kurier Lwow-
ski”, zawierający bodaj najwięcej wiadomości o sytuacji w Królestwie.

Konopnicka dzieliła się ze stryjem wiadomościami pochodzącymi z gazet. Cza-
sem podawała mu suche informacje, a czasem opatrywała je swoim komentarzem. 
Interesowała się sprawami Polaków we wszystkich zaborach. Najbliższe było jej 
Królestwo i Warszawa, stąd też informacji z tych terenów w listach będzie najwięcej. 
Dzieliła się ze stryjem niepokojami związanymi z problemem emigracji chłopów do 
Brazylii, polityką rusyfikacyjną wobec Polaków. Martwiły ją procesy studenckie, 
aresztowania i zsyłki „porządkiem administracyjnym”, a cieszyły patriotyczne ma-
nifestacje i wszelkie próby „targania pęt niewoli”. Ale mierziła ją polityka „ugodow-
ców”. Polityków i intelektualistów związanych z tym obozem obwiniała za ospałość. 
Ciskała na nich gromy, nie rozumiała ich spolegliwości wobec zaborców, wyrzucała 
im sprzedajność, niewiarę w niepodległość, ślepotę i doraźne korzyści. My – naród 
– pisała 18 X 1897 r. – zachowamy chyba spuściznę tych wszystkich co dla kraju i za 

29 Por. A. Brodzka, O nowelach Marii Konopnickiej, s. 242.
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kraj zginęli – serce nieprzejednane i nie do kupienia. Łaski! Już kilka ł a s k  wyszło 
na jaw: język rosyjski w Tow[arzystwie] Kredytowym, czytelnie ludowe i gminne 
zaopatrzone w książki rosyjskie, no i taka ot sprawa Szawelskich uczniaków! Żeby 
ten prąd od narodu do narodu szedł – rozumiałabym, że jest powiew ducha. Ale idzie 
od piersi, które orderów łakną, ku ręce, która żelazną jest i będzie – i dlatego takie 
zimno lodowe z tego prądu czuć, takie trupie zimno – bo to są piersi puste, i ręka 
jest, która trzyma berło przeżytej idei gwałtu. Interes jest faktorem tego pojednania; 
i dlatego nie zapuści ono korzeni w narodzie, który na interesie owym nic do zyska-
nia nie ma, a stracić ostatnie dobro może – cześć swoją (L 590).

Konopnicką mierziła nikczemność części oszołomionej ludności Warszawy. 
„Partia ugodowców wzrasta – relacjonuje stryjowi w liście z 16 VIII 1897 r. (L 582) 
– ale nie tyka głębszych pokładów ludności, mieszczaństwa. Należą do niej, smutna 
to rzecz, i uczciwi, ale oszołomieni ludzie, nie tylko karierowicze. Taki Prus dający 
np. 100 rubli na stypendium imienia cara i stający na czele komitetu zbierającego 
składki w tym celu – czy to nie przykry widok?” (L 581 – 582). O nastrojach, życiu 
i sytuacji politycznej w Warszawie informował Konopnicką także Adam Pług, m.in. 
w liście z 12 VI 1897 r.: „Weszliśmy w okres rozmaitych wielkich i małych rocznic 
– pisał do poetki – i mamy mnóstwo jubilatów [...] W ogóle życie u nas bije dziś pod-
niesionym tętnem – pisał dalej Pług – Dzięki Imeretyńskiemu prasa uzyskała nieco 
więcej swobody i wiele rzeczy zmieniło się niby na lepsze; a że i nowy kurator okrę-
gu naukowego jest człowiekiem rozumnym i szlachetnym, stąd nie brak optymistów, 
spodziewających się radykalnej zmiany w systemie rządowym; ale dwóch takich 
ludzi jak Imeretyński i Ligin, choćby i przy najlepszych chęciach, nic nie poradzą 
przeciw tej zgrai czynowników i pedagogów, których wychował Hurko z Apuchti-
nem, a którzy ich następców wściekle nienawidzą i denuncjują w Petersburgu. Toteż 
ludzie rozsądni niczego się nie spodziewają, a dzisiejszą pozorną lepszość uważają 
za krótką tylko pauzę, po której wszystko wróci do dawnego porządku, a zbiry nasze, 
rozjątrzone dzisiejszym stanem rzeczy, rzucą się na nas z tym większą zażartością, 
ugodowcy zaś, zachodzący dziś za daleko, ciężko za skwapliwość swą odpokutują”30.

Rzecz ciekawa, wyjścia z takiej sytuacji poetka upatrywała w... zaborcach. 
„Zdaje się wszelako, że Moskale sami ocalą sytuację i nie dopuszczą do ostateczne-
go zbłaźnienia się naszych ugodowców, wczas ich wytrzeźwiając z zapału” – pisała 
do stryja 16 VIII 1897 r. (L 582).

Przypuszczenia Konopnickiej szybko się sprawdziły. Poufny (chociaż treść 
wszyscy znali!) memoriał ks. Imeretyńskiego do cara Mikołaja II31 dał jasno do 
zrozumienia, że władze nie mają zamiaru zmieniać swojego twardego kursu wobec 
Polaków i że z ugodowcami się wcale nie liczą. Nie przyszła więc żadna politycz-
na swoboda, owszem, nastąpiło jeszcze większe wzmożenie aparatu uciskowego 
i uśmiercenie rozbudzonych nadziei.

8 II 1897 r. pisała do stryja: „Ale się aż nie chce mówić o sobie, gdy się pomyśli, 
jakie to ogólne prądy w życiu naszym się ścierają! Warszawa przedstawia zupełnie 
ciekawy widok, jak sądzić można z prasy. Jakieś powiewy jednania się i zgody, jakieś 
złudzenia, które oby nie stały się gruntem nowych zawodów i upokorzeń. Wszak to 

30 M. Konopnicka, Korespondencja, t. 3, s. 69 – 70 i komentarz St. Fity, s. 97 – 98.
31 Zob. Tajne dokumenty rządu rosyjskiego w sprawach polskich, Londyn 1898.
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widome, że jeśli chcą z nas mieć przyjaciół – to tylko żeby obie ręce wolne dla spraw 
wschodu, które grożą wojną. W dziennikach zagranicznych ogromnie tę wojnę w po-
wietrzu czuć. To jedno dobre, że Apuchtina wynoszą z Warszawy” (L 564).

W sprawy narodowe włączała się również jako pisarka. W związku z setną roczni-
cą urodzin Adama Mickiewicza w 1898 r. nie mogła się wprost opędzić od zamówień, 
jakie zewsząd do niej spływały. Nie bez irytacji pisała o tym do córki Zofii: „Galicja 
wprost się uwzięła na mnie – irytowała się poetka – Ciągle jakieś wymagania, a to 
wiersze im pisać, a to przemowy, a to to, a to owo, nie Lwów to Kraków, bo i tu, i tam 
ciągle urządzają jakieś szopki. W dodatku Szląsk. Ten się też czepił mnie o różne wier-
sze dla ludu tamtego – i tak się trzeba raz wraz odrywać”32. Nieco łagodniej o „eks-
plozji” zamówień rocznicowych pisała do stryja Ignacego w liście z 20 XII 1898 r.: 
„Mnóstwo musiałam pisać przemówień, wierszy dla różnych stowarzyszeń, zebrań, 
począwszy od Saratowa, aż do Krakowa. Wszędzie się Polacy krzątają, to i nie żal – 
darmo im pomagać” (L 631). „Za honor tylko” napisała słowa do kantaty „którą ma 
skomponować Paderewski na uroczystości Mickiewiczowskie. Stary profesor Zakładu 
Ossolińskich, Antoni Małecki prosił mnie o to” (list z 16 VIII 1897 r.; L 582).

Z zainteresowaniem śledziła patriotyczno-rocznicowe uroczystości: w Galicji 
50-lecie stracenia Teofila Wiśniowskiego i Józefa Kapuścińskiego, w Cieszynie 
wiec Ślązaków „poczuwających się do polskości”, w ośrodku polonijnym w Rap-
perswilu złożenie serca Tadeusza Kościuszki w 1897 r.

Przebywając w Wiedniu głęboko przeżyła relacje z uroczystości odsłonięcia 
pomnika Adama Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Szcze-
gólnie poruszył ją fakt, że cenzor nie wyraził zgody na wygłoszenie przez Hen-
ryka Sienkiewicza okolicznościowego przemówienia przy odsłonięciu pomnika. 
Konopnicka znająca treść mowy Sienkiewicza pisała z oburzeniem: „I takiej mowy 
nie pozwolono – pisała z Wiednia 28 XII 1898 r. – A wszak ona razi aż przez swój 
przymusowy chłód i dobrowolne ubóstwo treści! (L 633). Dla Konopnickiej moment 
odsłonięcia pomnika Wieszcza miał ogromne znaczenie. Swoje uczucia wyraziła 
w przygotowanym na tę okazję wierszu 24 grudnia 1898 r. oraz w liście do syna 
Stanisława, pracującego wtedy w Moskwie. „Posyłam Ci jednocześnie fotograficz-
ną kartkę z odsłonięcia pomnika w Warszawie – pisała 22 I 1899 r. – Pod samym po-
mnikiem stoi komitet budowy jego. Sienkiewicza doskonale poznać można. Umieść 
to sobie albo nad stolikiem od pracy, albo nad łóżkiem i często patrz na tę pamiątkę 
ważnej dla narodu chwili”33.

Każde z tych wydarzeń, relacjonowane w liście do stryja było dla Konopnickiej 
okazją do refleksji nad losem ojczyzny cierpiącej pod jarzmem zaborów i pragnącej 
odzyskać upragniona wolność. „A na północy zjazdy i rozjazdy – aż się kłębi. Jużci 
na pewno piwo się tam warzy jakieś, którym się ten i ów zachłyśnie. Rosja wielkim 
krokiem ku hegemonii w Słowiańszczyźnie idzie. Dotąd przeszkadzało jej w tym nasze 
położenie polityczne. Krzyk i jęk naszej krzywdy zbyt był głośny. Uciszają nas tedy, 
żeby nie płoszyć innych. Świeżo Liebknecht wydał broszurę o skozaczeniu Europy, 
Utrzymuje on, że  m o r a l n i e  Europa już jest skozaczona; Chodzi jeszcze o to, żeby 
ten duch zmongolizowania wziął formy widzialne. Czytałam teraz świeżo znów III-ą 

32 T. Czapczyński, Tułacze lata Marii Konopnickiej. Przyczynki do biografii, Łódź 1957, s. 106.
33 M. Konopnicka, Listy do synów i córek, oprac. L. Magnone, Warszawa 210, s. 339.
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część Dziadów Mickiewicza. Ach, jakie wszystko dziś jeszcze,  d z i ś  w ł a ś n i e  – 
prawdziwe” – pisała w liście do stryja 16 VIII 1897 r. (L 582).

O sytuacji pod zaborami, szczególnie w zaborze rosyjskim, napisała wiersz 
Pszczelarkom polskim (rozpowszechniony dopiero w 1900 r.), bo nietrudno odna-
leźć odniesienie do rzeczywistości w słowach:

„Dziś ul ojczysty obsiadły szerszenie. 
Kwiatów mniej coraz, i te kwitną smutnie 
A pszczół lechickich dobytek i mienie 
Zjadają obce nam trutnie”34.

Na uwagę zasługuje fakt, że sytuację polityczną w kraju Konopnicka analizo-
wała w kontekście sytuacji społeczno-politycznej Europy i obserwacji krajów, które 
odwiedzała. Kiedy jesienią 1892 r. przyjechała do Nicei dostrzegła w mieszkańcach 
i polityce miasta spolegliwość i służalczość względem Rosji. Wrażeniami natych-
miast dzieliła się ze stryjem w liście z 10 XI 1892 r.: „Cudny kraj to południe Francji. 
Ale ludzie wstrętem mnie przejmują. Pełno szyldów rosyjskich, pełno oznak płasz-
czenia się obrzydliwego. To co z daleka zdawało mi się tylko robotą rządów, tu z bli-
ska oglądane manifestuje się jako ogólna, ogarniająca naród cały sympatia, szał po 
prostu” (L 388). Irytowała ją też atmosfera zabiegania mieszczaństwa francuskiego 
o względy i sympatie rosyjskie. O nich z odrazą pisała do T. Lenartowicza 1 XII 1892: 
„Byłaby to rozkosz, gdyby przez to samo okno nie było widać: szyldów drukowanych 
‘grażdanką’, listy przyjezdnych generałów i kniaziów moskiewskich, tudzież ‘kokosz-
nika’ czarnego pani Baszkircew, uwijającej się w nim bez kapelusza po bliskim bul-
warze. I gdyby jeszcze nie było widać budującej się miejskiej cerkwi prawosławnej, 
której potrzebę uczuwa miasto francuskie mimo licznych kaplic prawosławnych jak 
w obrębie willi Apraksina, willi Carewicza – i innych o podobnym narodnom wkusie. 
Strach, co tu za płaszczenie się i korzenie się przed rublem, no i przed bagnetem 
zbawczego alianta. [...] Nie wiedzieć, czy to spodlenie – czy instynkt zachowawczy 
pcha Francję w objęcia Rosji. A że objawy tego są gwałtowne – to pewne”35.

Konopnicka śledziła w gazetach i skrzętnie opisywała stryjowi ( nierzadko z wła-
snym komentarzem) wiadomości związane ze śmiercią cara Aleksandra III i wstąpie-
niem na tron jego syna Mikołaja II oraz o mającej nadejść jakby nowej erze w Polsce. 
„Dzienniki zagraniczne pełne były wiadomości zdumiewających o nowej jakby erze, 
o erze wolności tak u nas jak w Rosji – pisała w liście z 2 III 1895 r. – Oczywiście 
wszystko to ułuda. Ale i te parę tygodni nadziei były dla serc odpocznieniem. Przy-
pisywano hr[abiemu] Szuwałowowi postawienie warunków przed przyjęciem urzędu 
w Warszawie a mianowicie połączenia w jego osobie cywilnej i wojskowej władzy, (co 
się istotnie stało), możności rozstrzygania na własną rękę spraw dotyczących kraju, 
zniesienie wysyłki administracyjnym porządkiem, i ułaskawienie uczniów i studentów 
(w liczbie 160) wysłanych za sprawę demonstracji kwietniowej przed domem Kiliń-
skiego na Starym Mieście. Zapowiadało to nieco europejskie branie się do rzeczy. Tym-
czasem nie wiadomo jak się to rozwinie. Bo dotąd cenzura np. nie zelżała bynajmniej 
– a 17 aresztowanych w Kielcach księży – wywieziono. Teraz dzienniki niemieckie mó-

34 M. Konopnicka, Poezje, oprac. J. Czubek, Warszawa [1916], s. 27.
35 Korespondencja, t. 1, s. 133 – 134.
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wią prawie o Petersburgu, wyczerpawszy temat nadziei, po których nie przyszła żadna 
pocieszająca rzeczywistość.Długo jeszcze będzie i szaro i smutno w świecie – a u nas 
najsmutniej chyba. Ale przecież kiedyś musi być inaczej. Tylko z nas jeszcze trzeba wy-
cisnąć wiele złych soków życia w tej winnej tłoce, która nas już wiek gniecie (L 46736).

Także wobec tego faktu poetka była bardzo sceptyczna uważając, że „inne bywa-
ją uczucia na stopniach do tronu, a inne na tronie” (list 9 X 1894; L 460), zwłaszcza 
ze strony rosyjskiej, „bo skąd by się dobra wola – twierdziła – tak razem z gwałtem 
mieścić i zgadzać mogła? Nie, my dobrej woli stamtąd wyglądać nigdy nie powin-
niśmy” (list 10 IV 1897; L 572). „Słychać nad Europą dzwony pogrzebowe wielu 
ideałów” – pisała w związku z odbywaną w roku 1896 po Europie podróżą cara Mi-
kołaja II i carowej Aleksandry Teodorówny (list 17 VIII 1896; L 538) i upatrywała 
w niej „targu i kompromisu o skórę Turcji”. Nie wierzyła w oficjalne komunikaty, 
telegramy, informacje uznając je za „grę odkrytą prawie”, a całą sytuację w Rosji 
za z góry zaplanowaną i wyreżyserowaną. W rozwoju rosyjskiej potęgi i skupieniu 
siły w jednych rękach próbowała poetka dostrzec ważką chwilę dziejową, kiedy 
naprzeciw siebie staną dwa kolosy: germanizm i słowiańszczyzna: „Rozpadło się 
to, podzieliło, teraz znów się łączy – i może to będzie chwila, w której dojrzeje – po 
starciu się ze sobą tych mocy – owo Europejskie cesarstwo przyszłości” – zanotowa-
ła w liście z 25 IX 1896 r. (L 542).

Wszystkie te prognozy wydarzeń mających zburzyć stary porządek były owo-
cem lektury zagranicznych dzienników, broszur podpowiadających rozmaite kom-
binacje i układy polityczne w Europie (jak choćby wspominana przez poetkę – bli-
żej nieokreślona – broszura, w której była pomieszczona rozmowa cara z cesarzem 
Franciszkiem Józefem o ewentualnym zrzeczeniu się Polski) oraz wizjonerskich – 
bliżej nieokreślonych – snów Wasiłowskiego, a dotyczących zjednoczenia Europy.

Obok wiadomości politycznych przychodzących z Królestwa Konopnicka żywo 
interesowała się również sytuacją na terenie zaboru austriackiego. Po raz pierwszy 
zetknęła się z nią, kiedy w 1890 r. przyjechała do Krakowa. Pewnie i ona – jak 
Dygasiński – odczuła jako wnikliwa obserwatorka – atmosferę polityczną Galicji. 
Adolf Dygasiński, w numerze 48 „Przeglądu Tygodniowego” z 1882 r. w artykule 
My i nasze sztandary pisał: „Galicja, kraj, który z czasem zapewne wejdzie w skład 
społeczeństw cywilizowanych, ale obecnie odznacza się popularną niewiarą do 
dzieł myślenia, a posiada temperaturę taką, iż w niej roślina zwana postępem należy 
do niebezpiecznego importu, a jeśli ją tu kto pragnie aklimatyzować, to ona zaraz 
traci soki oraz woń sobie właściwą. Ludzie bowiem przywykli tutaj patrzeć na świat 
z małego punktu widzenia, tj. ze stanowiska potrzeb egoistycznych. Galicjanie są 
to ułamki społeczeństwa, z których każdy goni za jakimś własnym lub kastowym 
interesem. Tradycja austriacka oraz rodowa i teologia zawarły potrójne przymie-
rze. Stąd pochodzą znaczne anachronizmy wieku, jak na przykład brak faktycznego 
zrównania stanów, rozbrojenie z rozumu i obawa piekła”).

Z lokalnej prasy galicyjskiej dowiadywała się o zatargach i konfliktach między 
konserwatywnym obozem „Stańczyków” a postępowo-demokratycznym stronnic-
twem zgrupowanym wokół Adama Asnyka oraz o niemożliwej w związku z tym 
współpracy tych partii. „Zresztą – mało kto tu Polskę widzi i czuje” – pisała do 

36 List wraz z komentarzem – L 473 – 474.
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stryja 20 III 1890 r. Obserwując krakowskie środowisko odnosiła wrażenie, że lu-
dzie zabiegają tam bardziej o własne korzyści niż dobro ojczyzny, zatracając nawet 
poczucie honoru, skoro przyjmują od zaborcy wysokie odznaczenia i uważają je za 
największy zaszczyt (list 20 III 1890; L 264).

Drugim – obok Krakowa – prężnym ośrodkiem Galicji był Lwów. W 1896 r. 
miała Konopnicka okazję zapoznać się tam z działalnością „Koła Polskiego” – po-
selskiego klubu w austriackim parlamencie w Wiedniu; widzieć przygotowania do 
wyborów prowincjonalnych oraz naocznie przekonać się jak wygląda w rzeczy-
wistości tzw. autonomia galicyjska, „z której nikt tu nie czyni – poza opozycją – 
użytku; opozycja zaś używa jej tylko na cele polemiczne, a nie jakiejś działalności 
społecznej” (list z 10 X 1896; L 547). Poetka bardzo surowo oceniła zaangażowanie 
społeczno-polityczne lwowian, zarzucając im politykomanię, źle pojęty patriotyzm 
i „przykucie uwagi do rzeczy najbliższych”.

Przeszło rok (X 1897 – XII 1898) Konopnicka mieszkała w Wiedniu, stolicy 
Galicji. Brała czynny udział w życiu miasta, w którym koncentrowało się życie 
polityczne i kulturalne zaboru austriackiego. W Wiedniu Konopnicka najchętniej 
przyglądała się sprawom polskim i o jednej z nich donosiła stryjowi w liście z 17 III 
1898 r.: „Tak się tu widocznie rozstraja wszystko, że zdaje się sam cesarz tylko, przez 
popularność swoją rząd utrzymuje. Z jego śmiercią mogą zajść bardzo ważne zmiany. 
Polacy nie chcą mieć spośród siebie prezydującego w parlamencie, który za parę dni 
będzie już otwarty. Proponowano posła Piętaka, ale nie chciał ani on, ani jego partia. 
Z Jędrzejowicza, ministra dla Galicji, nie kontenci są Polacy. Naznaczono go z urzę-
du niemal, bez poprzedniego porozumienia się z polskim Klubem. Niezawodnie będą 
nowe awantury w parlamencie” (L 609).

Przyszłość Polski Konopnicka dostrzegała również w kontekscie spraw poli-
tycznych w zaborze pruskim. W listach do Wasiłowskiego zaznacza się to informa-
cją o przystąpieniu poetki do pisania studium o Krzyżakach Henryka Sienkiewicza 
i dotyczą polityki germanizacyjnej, a zwłaszcza powołania do życia Komisji Kolo-
nizacyjnej i w związku z tym sprzedaży niemieckim osadnikom polskich gruntów 
w Poznańskiem. „Zabieram się teraz do zamówionego przez „Bibl[iotekę] Warsz[aw-
ską]” studium o Krzyżakach Sienkiewicza – pisała z Monachium 9 IX 1900 r. – Miły 
Boże! A teraz – co się w tym Poznańskiem dzieje! Jak tę ojczyznę sprzedają tamtym 
Krzyżakom nasi pankowie! Jaka bezcześć – bezkarna!” (L 661). Konopnicka widząc 
w Henryku Sienkiewiczu, autorze Krzyżaków, wielki autorytet moralny zdolny na-
wet przeciwstawić się „potężnemu aparatowi polityki pruskiej” skierowała do niego 
list, w którym prosiła go o interwencję w Poznańskiem. „Czyby Pan co nie obmyślił 
– prosiła autorka Niemczaków – nie poradził na to, że tyle polskiej ziemi idzie do 
Niemców z rąk polskich – dobrowolnie. Czyby Pan nie mógł pojechać do Poznania, 
ożywić tam ducha, stworzyć go – jeśli nie ma? [...] Oni tam teraz najbiedniejsi z nas 
wszystkich, bo zamierają duchem. Tyle ziemi, tyle ziemi przeszło z ich rąk w ostat-
nich czasach, że to przeraża po prostu. Więc czyby Pan nie stanął tam jako obrońca 
tego, co jeszcze obronione być może? Nikt inny tego zrobić nie zdoła, tylko Pan sam. 
W Panu teraz duch narodu żyje. Niech oni Pana zobaczą twarzą w twarz. A to będzie 
dla winnych sąd i grom, a na słabych umocnienie, a dla zgorszonych oczyszczenie. 
A dla ziemi będzie obrona i pomoc. Ziemia nasza przywykła patrzeć z rąk Pana 
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obrony i pomocy. Więc jakże, czy może to być? Ja taką, taką mam w tym nadzieję. 
I tak bym tę sprawę na sercu Pana położyć chciała”37.

*  *  *

Jak zauważył Stanisław Fita „Konopnicka uważała się za służebnicę narodu. 
Nie uchylała się nigdy od pełnienia żadnej z form tej służby. Jej działalność literac-
ka, publicystyczna, społeczna (zwłaszcza nielegalna) były głosem z domu niewoli38. 
Cieszyła się każdym gestem, każdym słowem będącymi znakiem, że Polska – mimo 
skreślenia jej z mapy Europy – żyje, że duch narodu nie zginął. Pięknym wyrazem 
tego przekonania są słowa, jakie skierowała poetka do Elizy Orzeszkowej w związ-
ku z jubileuszem Henryka Sienkiewicza: „Co do Sienkiewicza, to ja myślę tak: te 
owacje to jest ogień, przy którym się serca grzeją, więc niech się pali. Może niepo-
trzebnie rzucamy w ten płomień fortepiany i obrazy zamiast drzewa, ale to jest już 
rzecz ferworu. Nade wszystko zas dobrze jest, że się przy tym ogniu rozgrzewamy. 
A potem – mamy tysiac razy sposobność – mówiąc o Sienkiewiczu – mówić o Pol-
sce, o jej chwale, o jej męstwie, o jej sile. Wypowiadamy głośno, czego by – bez tej 
okazji – powiedzieć nam nie było wolno. Kiedy mówimy Krzyżacy, Potop, Ogniem 
i mieczem, to czuje każdy, że sławimy ojczyznę. No i że się tak prędko nie damy! Że 
się wcale nie damy! A że się od tej chwały naszego pisarza u obcych trochę nam 
w głowach kręci – to i w tym nie ma nic złego. Nic dziwnego nade wszystko. My 
tak zawsze pomijani, tak chętnie oddawani politycznemu zapomnieniu, żyjmy choć 
w sztuce. Pomyśl tylko! Nas już w niejednej dyplomatycznej kancelarii pogrzebano, 
a przynajmniej złożono na katafalku. Więc kiedy o was mówią w Europie, o nim, 
o Tobie, droga, to tak jakby leżący w letargu naraz poruszył się i pokazał żywy. To 
wielka, wzruszająca radość! Mnie bo się zaraz beczeć chce, jak czytam, że ‘znów 
o nas głośno’”39.

Podczas odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego w roku 1910 i o niej było głośno. 
Połączone chóry wykonały „Rotę” – pieśń „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród…”. 
Z tą pieśnią, która szybko stała się hymnem wszystkich Polaków – jak zauważył 
prof. Stanisław Fita – „wkroczył naród w nową epokę – niepodległego bytu pań-
stwowego. Ta pieśń i późniejsze jej dzieje najlepiej potwierdziły i zrealizowały myśl 
Konopnickiej, która przez całe życie leżała u podstaw jej działalności obywatelskiej 
i twórczości poetyckiej: ‘Naród szukać musi w pieśni nie tylko piękna, ale siły du-
cha i oręża walki”40.

37 List z 24 V 1900 r., M. Konopnicka, Korespondencja, t. 3, s. 247 – 248. J. Krzyżanowski 
widzi w tym liście – apelu poetki przyczynek do nieustępliwej i konsekwentnej walki Sienkiewicza 
z pruskim zaborcą (por. Tegoż, Powieściopisarz i poetka, w: Konopnicka i współczesny jej świat 
literacki, red. J. Leo, Warszawa 1969, s. 50 – 52).

38 Zob. St. Fita, Z domu niewoli, s. 16.
39 M. Konopnicka, Korespondencja, t. 2, Wrocław 1972, s. 83 – 84.
40 St. Fita, Pieśń – oręż walki, Warszawa 1980, s. 15.
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Tę myśl umacniało głębokie przekonanie, które i dzisiaj jest aktualne, a które 
poetka wyraziła w liście do stryja Ignacego Wasiłowskiego z 23 II 1884 r. „Ja wierzę 
też, że Polska będzie niepodległa i że nie umierają narody”41.

MARII KONOPNICKIEJ MARZENIA O WOLNOŚCI  
NA PODSTAWIE LISTÓW DO STRYJA  

IGNACEGO WASIŁOWSKIEGO

STRESZCZENIE

W II poł. XIX wieku, ogromną rolę w kształtowaniu i podtrzymywaniu ducha narodu 
cierpiącego pod jarzmem zaborów odgrywali pisarze i poeci. Literatura stała na straży „na-
rodowego pamiątek kościoła”, była skarbnicą wolnej myśli, podtrzymywała ducha narodu 
i zagrzewała do walki o utrzymanie polskości. Przestrzenią była literatura piękna i osobiste 
zaangażowanie twórców w wydarzenia społeczne. W ten nurt aktywnie włączyła się Maria 
Konopnicka. Wychowana w patriotycznej atmosferze była wyczulona na wszelkie przejawy 
ograniczenia wolności kraju. Jej wzrastaniu towarzyszyło wspomnienie i kult bohaterskiej 
przeszłości ojca i stryja Ignacego Wasiłowskiego, z którym korespondowała przez niemal 
dwadzieścia lat. Miłość do Polski i wrażliwość na sprawy jej wolności przewijają się przez 
listy, jakie z czułością i szczerością pisała do swojego krewnego. Są one kopalnią wiado- 
mości o życiu społeczno-polityczno-kulturalnym postyczniowej epoki i przynoszą nieoce-
nione informacje na temat politycznego zaangażowania Konopnickiej i jej zaangażowania 
w trud walki o zmartwychwstanie narodu.

MARIA KONOPNICKA’S DREAMS OF FREEDOM BASED  
ON LETTERS TO HER UNCLE IGNACY WASIŁOWSKI

SUMMARY

In the second half of the nineteenth century, writers and poets played a huge role in shap-
ing and sustaining the spirit of a nation suffering under the yoke of partition. Literature was 
a treasury of free thought, sustaining the spirit of the nation and encouraging the struggle to 
maintain Polishness. The space was provided by literary fiction and the personal involvement 
of its creators in social events. Maria Konopnicka was actively involved in this trend. Raised 
in a patriotic atmosphere, she was sensitive to any restriction of the country’s freedom. Her 

41 Konopnicka nie doczekała niepodległej Polski. Zmarła 8 października 1910 r. w sanatorium 
Kisielki we Lwowie. Jej pogrzeb stał się w tym mieście prawdziwie patriotyczną manifestacją 
(zob. T. Budrewicz, Pogrzeby pisarzy polskich XIX wieku, Kraków 2019, s. 135 – 140). Poetkę 
pochowano najpierw w grobie prezydenta Lwowa Michała Michalskiego. W roku 1922 przeniesiono 
ją na osobne miejsce. Pomnik ozdobiła wtedy rzeźba Luny Drexlerówny przedstawiająca głowę 
Konopnickiej. Poniżej, na cokole, wyryto słowa poetki: „Proście wy Boga o takie mogiły, które łez 
nie chcą, ni skarg ni żałości. Lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły, na dzień przyszłości” (por. 
M. Konopnicka, W zaduszny dzień, w: taż, Damnata, Lwów 1900, s. 55).
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upbringing was accompanied by memories and worship of the heroic past of her father and 
uncle Ignacy Wasiłowski, with whom she corresponded for almost twenty years. Her love 
for Poland and sensitivity to the cause of her freedom run through the letters she wrote to 
her relative with tenderness and sincerity. They are a mine of information about the socio-
political and cultural life of the post-Civil War era and bring invaluable information about 
Konopnicka’s political involvement and her commitment to the struggle for the resurrection 
of the nation.

MARIA KONOPNICKAS TRÄUME VON FREIHEIT BASIEREND  
AUF BRIEFEN AN IHREN ONKEL IGNACY WASIŁOWSKI

ZUSAMMENFASSUNG

In der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts spielten Schriftsteller und Dichter 
eine wichtige Rolle bei der Gestaltung und Aufrechterhaltung des Geistes einer Nation, die 
unter dem Joch der Teilung litt. Die Literatur war eine Schatzkammer des freien Denkens, 
die den Geist der Nation belebte und den Kampf um die Erhaltung des Polentums förderte. 
Der Raum wurde durch die literarische Fiktion und das persönliche Engagement der Auto-
ren bei gesellschaftlichen Ereignissen geschaffen. Maria Konopnicka war aktiv an diesem 
Trend beteiligt. In einer patriotischen Atmosphäre aufgewachsen, reagierte sie empfindlich 
auf jede Einschränkung der Freiheit des Landes. Ihr Aufwachsen war begleitet von der Er-
innerung und Verehrung der heroischen Vergangenheit ihres Vaters und ihres Onkels Ignacy 
Wasiłowski, mit dem sie fast zwanzig Jahre lang korrespondierte. Ihre Liebe zu Polen und 
ihre Sensibilität für die Sache ihrer Freiheit spiegeln sich in den Briefen wider, die sie mit 
Zärtlichkeit und Aufrichtigkeit an ihre Verwandten schrieb. Sie sind eine Fundgrube für In-
formationen über das sozio-politische und kulturelle Leben in der Zeit nach dem Bürgerkrieg 
und liefern unschätzbare Informationen über Konopnickas politisches Engagement und ihren 
Einsatz für den Kampf um die Wiederauferstehung der Nation.
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Działania wojenne ustały w Elblągu 10 lutego 1945 r. Zabytkowe Stare Miasto 
oraz Śródmieście legły w gruzach. Szacuje się, że w tej części miasta zabudowa 
została zniszczona w około 90%. W powojennych statystykach podano, że z 35 tys. 
budynków w mieście około 10 tys. zostało całkowicie zniszczonych, około 5 tys. 
budynków nadawało się do zamieszkania po niewielkich remontach, a blisko 20 tys. 
wymagało poważnych remontów. Spośród dziewięciu przedwojennych elbląskich 
świątyń w dobrym stanie przetrwały zaledwie trzy, katolicki kościół św. Wojciecha 
na północnym przedmieściu oraz dwa kościoły luterańskie, św. Pawła i św. Jerzego. 
W Święto Matki Bożej Gromnicznej 2 lutego 1945 r. spłonęła i zawaliła się katolic-
ka świątynia staromiejska św. Mikołaja, od XIII w. chluba i ozdoba miasta. „Elblą-
skie Pompeje” – tak nazwano powojenne miasto.

Przez kilkanaście powojennych miesięcy ludność niemiecka stanowiła liczebnie 
największą grupę mieszkańców. W lutym 1946 r. żyło w Elblągu 13 tys. Niemców, 
ale jeszcze w tym samym roku proporcje narodowościowe najpierw wyrównały się 
a następnie liczebną przewagę zdobyła ludność polska. W lutym 1948 r. w Elblągu 
przesiedleńcy z centralnej Polski stanowili 56,8% mieszkańców (17911 osób), re-
patrianci z terenów ZSRR 25,7% (8152 osoby), repatrianci z Zachodu 14,2% (4511 
osób) a Niemcy zaledwie 3,3% mieszkańców (1068 osób)1.

* Ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki – profesor zwyczajny oraz dyrektor Instytutu Historii 
w Wydziale Nauk Historycznych UKSW w Warszawie, wykładowca historii Kościoła w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Elblągu, autor publikacji naukowych poświęconych przeszłości 
Prus. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2040-8727, E-mail: wzawadzki@elblag.opoka.org.pl

1 R. Kukier, Stosunki ludnościowe w Elblągu w latach 1945 – 1950, RE 2(1963), s. 243 – 251; 
M. Józefczyk, Elbląg i okolice 1937 – 1956. Chrześcijaństwo w tyglu dwu totalitaryzmów, Elbląg 
1998, s. 79 – 84; M. Golon, Historia polityczna i gospodarka Elbląga, w: Historia Elbląga, t. V 
(1945 – 1975), część 1, red. A. Groth, Gdańsk 2006, s. 5 – 8, 55 – 59.
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Nowi mieszkańcy, którzy przybyli do Elbląga po 1945 r. w zdecydowanej więk-
szości byli katolikami. Przez pierwsze tygodnie opiekowali się nimi duszpastersko 
kapłani niemieccy, dr Heinrich Bönigk, Joseph Zimmermann, Richard Öllers oraz 
Paul Herrmann. Księża Zimmermann i Öllers, obaj w wieku zaledwie 33 lat, zmarli 
w styczniu 1946 r. i spoczęli na cmentarzu przy kościele św. Wojciecha.

W lecie 1945 r. pojawił się w Elblągu pierwszy polski kapłan ks. Jan Ostrow-
ski, były kapelan Armii Krajowej. Przypuszczalnie chroniąc się przed represjami 
politycznymi przybył do naszego miasta z Warszawy, ale pozostał tu krótko, rychło 
zniknął i dopiero w 1946 r. ujawnił się jako administrator w Rynie.

W lipcu 1945 r. do Elbląga przybyli również dwaj franciszkanie, o. Hilary 
Pracz-Praczyński i o. Apoloniusz Żynel. Władze miasta pozwoliły im 9 lipca tego 
samego roku przejąć na cele duszpasterskie poewangelicki kościół św. Pawła wraz 
z dawną pastorówką. Ponieważ rosyjscy żołnierze zamienili tę świątynię najpierw 
na salę kinową a potem na stajnię, do października trwały w niej prace remontowe. 
Rektorem kościoła św. Pawła w połowie lipca 1945 r. został o. Apoloniusz Żynel. 
Natomiast we wrześniu 1945 r. przebywający w Elblągu administrator apostolski 
Teodor Bensch mianował o. Pracz-Praczyńskiego proboszczem dwóch katolickich 
parafii w mieście, św. Mikołaja i św. Wojciecha. Jednak formalne przejęcie kościoła 
i parafii św. Wojciecha mogło się odbyć dopiero po śmierci dwóch wspomnianych 
niemieckich kapłanów, Zimmermanna i Öllersa, czyli w styczniu 1946 r. Objęcie 
świątyń katolickich przez polskich duchownych było sprawą pilną, bowiem cywilne 
władze miejskie szabrowały kościelne mienie. W styczniu 1946 r. prezydent miasta 
Jerzy Skarżyński wysiedlił nawet z klasztoru przy kościele św. Wojciecha pracujące 
tam z dziećmi siostry katarzynki.

Przez pierwsze trzy powojenne lata stosunek władz państwowych do ducho-
wieństwa elbląskiego był poprawny. Na szczeblu centralnym i w terenie uznawano 
pozytywną rolę Kościoła katolickiego w zasiedlaniu i zagospodarowaniu tzw. Ziem 
Odzyskanych. Świadectwem dość dobrych relacji państwo-Kościół była wizyta pry-
masa Polski kardynała Augusta Hlonda w Elblągu w końcu lipca 1947 r. połączona 
z poświęcenie sztandaru 55. Pułku Piechoty. Na zakończenie tej uroczystości pry-
mas spożył kolację z marszałkiem Michałem Rolą-Żymierskim w plebanii parafii 
św. Wojciecha. Sytuacja zmieniła się po sfałszowanych w 1947 r. wyborach i wy-
danym w 1949 r. dekrecie św. Oficjum nakładającym ekskomunikę za współpracę 
z komunistami.

Na terenie parafii św. Wojciecha działały trzy szkoły podstawowe, w których 
władze zlikwidowały nauczanie religii w roku szkolnym 1949/1950. Inwigilacji 
i szczególnemu nadzorowi poddano wówczas o. Hilarego Pracz-Praczyńskiego. Za-
konnik podczas drugiej wojny światowej był kapelanem Armii Krajowej w stopniu 
majora w Puszczy Nalibockiej i Puszczy Kampinoskiej. W listopadzie 1950 r. został 
aresztowany i skazany na trzy lata więzienia za rzekome rozpowszechnianie „fał-
szywych informacji mogących wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Pol-
skiego”. Do Elbląga powrócił w lutym 1953 r. i pozostał w parafii św. Wojciecha 
jako administrator do grudnia 1956 r. Przez trzy lata, podczas pobytu zakonnika 
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w więzieniu, jego parafia pozostawała nieobsadzona i duszpastersko sparaliżowana, 
bo żaden duchowny nie chciał podjąć się jej zarządzania2.

Wprawdzie we wrześniu 1945 r. mianowano o. Pracz-Praczyńskiego probosz-
czem parafii św. Mikołaja, ale los świątyni staromiejskiej nie był wtedy przesą-
dzony. Kościół leżał w gruzach otoczony gruzami elbląskiej starówki. Niektórzy 
duchowni i świeccy katolicy kwestionowali zasadność odbudowy tego kościoła, 
postulowali jego całkowite wyburzenie i przeniesienie centrum katolickiego dusz-
pasterstwa w mieście do innej świątyni, choćby do poewangelickiego kościoła św. 
Anny usytuowanego w zamieszkałej dzielnicy. Zachował się ważny dokument, list 
wysłany 6 lutego 1947 r. przez grupę elbląskich katolików świeckich do admini-
stratora diecezji warmińskiej, który doskonale oddaje nastroje panujące wokół or-
ganizacji życia religijnego w powojennym Elblągu: „Parafia św. Mikołaja w Elblą-
gu pozbawiona jest kościoła, który został wypalony w czasie działań wojennych. 
Tymczasowo, dzięki staraniom naszego Przewielebnego ks. Dziekana, posiadamy 
skromną kaplicę, jednak już obecnie nie może ona pomieścić czeladki wiernych. 
Właściwy kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja, bardzo poważnie znisz-
czony, ze względów zabytkowych i historycznych ma być odbudowany i ciężar tego 
zadania złożony został przez Jego Ekscelencję na barki naszego Przewielebnego 
ks. Dziekana. Niewątpliwie odbudowa tego historycznego kościoła będzie oceniona 
przez nasze przyszłe pokolenia. Ochrona zabytków i kult tradycji spowodują rów-
nież Państwo do udzielenia pomocy. Przeznaczony do odbudowy kościół parafialny 
razem z częściowo odbudowanym już kościołem podominikańskim, pod wezwa-
niem Najśw. Marii, położony jest w dzielnicy zupełnie zniszczonej i na uboczu. Jest 
to dzielnica starego miasta, zupełnie wyniszczona. To co wieki budowały i ubrały 
kwieciem dwóch pięknych kościołów, dziś leży w gruzach i znów trzeba będzie 
długich wieków, by odbudowane kościoły nie były ozdobą pustkowia. Planowana 
rozbudowa miasta i samo życie odsunęły obecnie śródmieście daleko od gruzów sta-
rego miasta. Odbudowany kościół parafialny będzie daleko na uboczu, pośród ruin, 
zdala od ludzi potrzebujących go. (...). Dla nas odbudowany kiedyś kościół daleko 
na uboczu, niedostępny i chociaż najpiękniejszy, najbardziej zabytkowy, stanie się 
nam kościołem na niedziele i święta. Potrzeba nam kościoła na dzień powszedni, 
bliskiego, dostępnego dla wszystkich i to jest naszą troską. W bardzo dogodnym 
miejscu leży poewangelicki, dawniej katolicki, prawie do fundamentów zniszczony 
kościół św. Anny. Powstaje w nas zamiar odbudować polski – katolicki kościół od 

2 W. Zawadzki, Życie religijne w Elblągu w latach 1945 – 1992, w: Historia Elbląga, t. V 
(1945 – 1975), cz. 2. Społeczeństwo, kultura, wyznania i rozwój przestrzenny, red. A. Groth, 
Gdańsk 2005, s. 165 – 168; M. Józefczyk, Elbląskie duchowieństwo katolickie na tle dziejów miasta 
1246 – 1945, Elbląg 2005, s. 311 – 312, 316 – 317; A. Kopiczko, Pracz-Praczyński Hilary Bolesław, 
w: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945 – 1989, t. III, red. J. Myszor, 
Warszawa 2006, s. 176; Tenże, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1945 – 1992, 
Część 2: Słownik, Olsztyn 2007, s. 212; P. Herrmann, Relacja o czasach polskich i rosyjskich 
w Elblągu od stycznia 1945 do maja 1946 roku, red. M. Józefczyk, Gdańsk – Elbląg 2009, passim; 
M. Józefczyk, Totalitaryzm hitlerowski i stalinowski w walce z chrześcijaństwem, na przykładzie 
parafii św. Wojciecha w Elblągu, SE 10(2009), s. 40 – 43; J. Hochleitner, Dzieje kościoła i parafii  
św. Wojciecha w Elblągu, Elbląg 2009, s. 94.
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nowa w sposób, jak życie polskie zakorzenia się na prastarej polskiej Ziemi Mazur-
skiej – od nowa”.

Administrator Teodor Bensch po wysłuchaniu opinii elbląskich katolików naka-
zał odbudowę kościoła św. Mikołaja. Zanim jednak można było wprowadzić litur-
gię i duszpasterstwo do tej świątyni, trzeba było tymczasowo korzystać z dawnego 
kościoła baptystów przy ul. Robotniczej. Władze miejskie przekazały go w użyt-
kowanie katolikom już 23 sierpnia 1945 r., ale przedwojenni właściciele ubiegali 
się w 1946 r. o zwrot swojej własności. W obronie katolickiego kultu w dawnym 
kościele baptystów petycję do władz wystosowały liczne elbląskie instytucje, w tym 
Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej. Kościół ostatecznie pozostał niefor-
malną filią parafii św. Mikołaja obsługiwaną w latach 1948 – 1957 przez wikariusza 
ks. Theodora Suraya.

Na początku kwietnia 1946 r. administratorem parafii św. Mikołaja został 
ks. Ludwik Białek, który bez entuzjazmu rozpoczął odbudowę kościoła staromiej-
skiego. Ponieważ duchowny miał dobre relacje z komunistami liczył, że uda mu się 
pozyskać dawne elbląskie kościoły protestanckie. Wystąpił o przekazanie katolikom 
kościoła św. Jerzego, Bożego Ciała wraz z plebanią, św. Anny, Trzech Króli i świą-
tyni pomennonickiej nad rzeką Elbląg. Władze 16 lipca 1946 r. przekazały ks. Biał-
kowi tylko niewielki kościółek św. Jerzego. Kościoły Bożego Ciała, Panny Marii 
i Świętego Ducha pozostały do lat 70. XX w. w ruinie, a mury kościoła św. Anny 
i Trzech Króli zostały całkowicie rozebrane. Ks. Ludwik Białek i tak nie mógłby 
zatroszczyć się o wnioskowane świątynie, bo 9 lutego 1948 r. został dyscyplinarnie 
przeniesiony do Olecka.

W lipcu 1946 r. pracę duszpasterską w kościele św. Jerzego rozpoczął ks. Mie-
czysław Wojciuk. Zamieszkał on w domu przy ul. Piechoty, gdzie w latach 
1948 – 1952 funkcjonowało też Niższe Seminarium Duchowne. Ksiądz Wojciuk 
przez pewien czas obsługiwał duszpastersko kościoły w Pomorskiej Wsi, Przezmar-
ku, Nowakowie i Jegłowniku, a w 1947 r. sprowadził do budynku przy kościele św. 
Jerzego siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Był 
to drugi działający po wojnie w Elblągu żeński zakon, obok Sióstr Zgromadzenia 
św. Katarzyny3.

Duże znaczenie dla konsolidacji i rozwoju życia religijnego w powojennym El-
blągu miało przybycie do miasta w lutym 1948 r. ks. Wacława Hipsza. Duchowny 
został proboszczem parafii św. Mikołaja i dziekanem elbląskim. Już 7 maja 1948 r. 
ks. Hipsz powołał Komitet Odbudowy Zabytkowego Kościoła św. Mikołaja w El-
blągu. Pod koniec 1948 r. komitet zrzeszał 3055 osób, które pozyskały od ofiaro-
dawców blisko 1 milion złotych. Wprawdzie w ostatnich dniach grudnia 1949 r. 
zakończono wylewanie stropodachu nad świątynią, ale prawdopodobnie już na 
początku listopada tego samego roku została odprawiona w kościele św. Mikołaja 
pierwsza msza św. po zakończeniu drugiej wojny światowej.

3 ADEg, Archiwum Parafii św. Mikołaja w Elblągu, 1947, s. 1; M. Józefczyk, Polityka 
wyznaniowa w Elblągu w latach 1945 – 1956, w: Z przeszłości Elbląga, red. A. Groth, Koszalin 
1999, s. 149 – 150; Tenże, W połowie drogi, Elbląg 2002, s. 162; W. Zawadzki, Życie religijne 
w Elblągu w latach 1945 – 1992, s. 169 – 173, 235, 250; A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie 
diecezji warmińskiej w latach 1945 – 1992, s. 22, 271, 320.
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Proboszcz Wacław Hipsz był bardzo szanowany w mieście za działalność dusz-
pasterską, przez co zwrócił na siebie uwagę Urzędu Bezpieczeństwa. Szczególny 
niepokój władz wywołały zorganizowane przez dziekana elbląskiego we wrześniu 
1949 r. pierwsze powojenne misje święte. Trwały one dziesięć dni i obejmowa-
ły swym zasięgiem nie tylko miasto, ale cały powiat. Misje prowadziło 15 księ-
ży redemptorystów, którym władze formalnie odmówiły prawa pobytu w Elblągu. 
W sprawozdaniu wykazano, że w trakcie misji skorzystało z sakramentu pokuty 
30200 osób, co stanowiło ponad 70% mieszkańców, w konfesjonałach spowiadało 
18 kapłanów i udzielono 39800 komunii św.

W dniu 26 sierpnia 1950 r. przybył po raz pierwszy do Elblągu prymas Pol-
ski Stefan Wyszyński. Gość został podjęty przez dziekana elbląskiego ks. Wacława 
Hipsza w plebanii parafii św. Mikołaja przy ul. Wałowej. Osobowość i dokonania 
ks. Hipsza musiały zrobić na prymasie duże wrażenie, bo w następnym roku w kon-
tekście szykan ze strony władz państwowych prymas skierował do niego w liście 
słowa otuchy i wsparcia: „Usunięcie go z Elbląga należy uważać za krzywdę dla 
ludzi i dowód niezrozumienia interesów społeczeństwa polskiego na Warmii. Ufam, 
że zło grożące ks. kanonikowi będzie zwalczone przez rozsądek, a przykrość do-
znana w niczym nie osłabi gorliwości ks. Dziekana z jaką służył Bogu w polskich 
duszach. Przesyłam wyrazy głębokiej czci, braterskiego oddania i prymasowskie 
błogosławieństwo dla całej parafii”.

Władze państwowe pomimo sprzeciwu władz kościelnych zdecydowały o usu-
nięciu ks. Wacława Hipsza z Elbląga. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 15 
października 1951 r. podjęło w tej sprawie uchwałę, ale niewątpliwie uczyniło to 
na polecenie Urzędu Bezpieczeństwa. Oficjalnie jako przyczynę pozbycia się du-
chownego z miasta podano zastosowanie przedwojennego przepisu dotyczącego 
wysiedlania z budującej się Gdyni osób niepożądanych i kryminalistów. W obronie 
ks. Hipsza stanął prymas Stefan Wyszyński i rządca diecezji warmińskiej ks. Woj-
ciech Zink, ale nie zmieniło to decyzji władz. Proboszcz Hipsz otrzymał 10 lutego 
1952 r. nakaz opuszczenia Elbląga w ciągu trzech dni.

W codziennych zapiskach prymasa Wyszyńskiego sprawa ks. Wacława Hipsza 
została odnotowana kilkukrotnie. Dnia 12 lutego 1952 r. prymas napisał: „Przyjąłem 
ks. prał. Zinka z Olsztyna i ks. kan. [Aleksandra] Iwanickiego. Omawialiśmy spra-
wę usunięcia ks. Hipsza z Elbląga. Władze bezpieczeństwa ponowiły swoje żądania, 
uważając, że ks. Hipsz zbyt wiele narobił rozgłosu dla swojej sprawy. Uznaliśmy za 
wskazane, by ks. Zink przypomniał min. Bidzie jego obietnicę, że sprawa jest za-
łatwiona, i by powołał się na zarządzoną stabilizację, która została wykonana i bez 
odniesienia się do prymasa nie może być zmieniona”.

Już po opuszczeniu miasta ks. Hipsz został 6 marca 1952 r. przyjęty przez pry-
masa w Warszawie, co zostało także odnotowane w jego notatkach: „Zgłosił się 
m.in. ks. prał. Hipsz, wysiedlony z Elbląga przez władze bezpieczeństwa, zasłużony 
budowniczy zburzonej w czasie wojny świątyni elbląskiej”.

Przez kolejne dwa lata największa w mieście parafia św. Mikołaja nie miała 
na stałe obsadzonego urzędu proboszcza. Nominacje księży Alojzego Wieczorka 
i Franciszka Jaworskiego zostały odrzucone przez władze państwowe. Natomiast 



128 WOJCIECH ZAWADZKI

ks. Gracjana Rudnickiego chyba przerósł ogrom wyzwań i prac w Elblągu, dlatego 
złożył na ręce ks. Zinka rezygnację i samowolnie opuścił elbląską parafię4.

W maju 1954 r. przybył do Elbląga ks. Giedymin Pilecki, kolejny duchowny 
katolicki w tym mieście z AK-owską przeszłością, którego władza diecezjalna usta-
nowiła proboszczem kościoła św. Mikołaja. Podczas wojny ks. Pilecki w stopniu 
podpułkownika był dziekanem kapelanów Armii Krajowej Okręgu Nowogródzkie-
go. W latach 1945 – 1948 przebywał w sowieckim łagrze. Po powrocie do Polski 
w 1949 r. był wikariuszem najpierw w Kętrzynie a następnie w parafii Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Olsztynie. Wkrótce został aresztowany przez polskie wła-
dze za rzekomą działalność antypaństwową i skazany na 15 miesięcy więzienia. Po 
objęciu największej elbląskiej parafii ks. Gedymin Pilecki z zapałem kontynuował 
odbudowę kościoła staromiejskiego. Najpilniejszym zadaniem było ustawienie kon-
strukcji dachu na świątyni, wyposażenie jej wnętrza i odbudowa kościelnej wieży. 
Były to jednak prace obliczone na kilka kolejnych lat. Po przemianach politycz-
nych w 1956 r. ks. Pilecki starał się uzyskać od władz zrujnowane obiekty sakralne, 
przede wszystkim zabytkowy kościół Św. Ducha, ale ostatecznie do ich przekazania 
nie doszło.

W ostatnich dniach grudnia 1956 r. parafia św. Wojciecha otrzymała nowego 
administratora, ks. Aleksandra Iwanickiego. Duchowny szybko dał się poznać w na-
szym mieście jako zdecydowany przeciwnik reżimu komunistycznego, patriota i wy-
trawny duszpasterz. Podczas wojny ks. Iwanicki był kapelanem dziekanem Armii 
Krajowej Okręgu Lubelskiego działającym pod pseudonimem „Achilles” i z przy-
branym nazwiskiem Antoni Kaliński. W grudniu 1945 r. chcąc uniknąć aresztowania 
przybył do Olsztyna posługując się nadal nazwiskiem Kaliński. Urząd Bezpieczeń-
stwa wpadł na jego ślad i 28 maja 1950 r. aresztował w Olsztynie. W więzieniu był 
torturowany, mimo to nikogo nie wydał. Władze z nieznanych przyczyn odstąpiły 
od przygotowanego procesu duchownego i zwolniły go z więzienia 9 lutego 1951 r. 
w stanie fizycznego wycieńczenia. Został wysiedlony z Olsztyna z zakazem powro-
tu do diecezji warmińskiej i podejmowania jakiejkolwiek pracy duszpasterskiej. Do 
1956 r. ks. Iwanicki przebywał u swoich kolegów księży pod Lublinem. Dopiero po 
przemianach politycznych w Polsce mógł powrócić do diecezji warmińskiej, gdzie 
otrzymał nominację do Elbląga.

W aktach Instytutu Pamięci Narodowej zachował się dokument dotyczący prze-
biegu rozmowy ks. Iwanickiego z urzędnikami państwowymi, który dobrze oddaje 
charakter i postawę kapłana. Rozmowa dotyczyła zakazu organizowania w mieście 
uroczystości kościelnych i procesji maryjnych w dniu 5 maja 1957 r. W meldunku 
informacyjnym przekazanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, 
funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa w Gdańsku donosił: „Ks. Iwanicki w cza-
sie rozmowy z Przewodniczącym MRN w Elblągu i Kierownikiem Wydziału Wy-

4 Stefan Wyszyński. Pro memoria, t. I: 1948 – 1952, red. P. Skibiński, Warszawa 2017, s. 140, 
145, 156; M. Józefczyk, Ksiądz Prymas Kard. Stefan Wyszyński i Elbląg, SE 3(2001), s. 201 – 203; 
W. Zawadzki, Odbudowa kościoła św. Mikołaja w Elblągu ze zniszczeń po II wojnie światowej 
w świetle dokumentów archiwum parafialnego, RE 19(2004), s. 102 – 113; Tenże, Życie religijne 
w Elblągu w latach 1945 – 1992, s. 173 – 175; A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji 
warmińskiej w latach 1945 – 1992, s. 95.
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znań WRN w Gdańsku oświadczył, że urządzi procesję i nie będzie słuchał władz 
świeckich tylko jednej władzy – kościelnej, a mianowicie biskupa Wilczyńskiego 
z Olsztyna. Żądał zakazu procesji na piśmie, po uzyskaniu od Przewodniczącego 
MRN oświadczył, że i tak zorganizuje procesję, „że możemy go aresztować lub roz-
strzelać, a on i tak zorganizuje procesję”. Ksiądz Aleksander Iwanicki jako jedyny 
duchowny zorganizował wtedy w Elblągu procesję maryjną5.

Wielkim wydarzeniem religijnym w powojennym Elblągu była wizyta pryma-
sa Stefana Wyszyńskiego, wprawdzie już druga, ale pierwsza po jego zwolnieniu 
z więzienia. W dniach 28 kwietnia – 2 maja 1958 r. prymas odwiedził diecezję 
warmińską, dłużej zatrzymując się w Olsztynie, Elblągu i Ełku. W naszym mieście 
przebywał 29 i 30 kwietnia 1958 r. Służba Bezpieczeństwa odnotowała w swych 
sprawozdaniach, że w Elblągu prymas Wyszyński „[...] spotkał się z najbardziej go-
rącym przyjęciem w porównaniu z innymi parafiami diecezji warmińskiej”. Pod-
czas mszy św. sprawowanej na zewnątrz świątyni zebranych było około 15 tysięcy 
wiernych. Przybyli ludzie bardzo serdecznie przyjęli prymasa. W następnym dniu, 
30 maja kardynał Wyszyński odprawił o godz. 6. 00 Mszę św. dla dzieci i młodzieży 
oraz wygłosił kazanie. W tym samym dniu o godz. 11. 00 prymas Wyszyński i bp 
Wilczyński spotkali się w plebanii kościoła św. Mikołaja przy ul. Wałowej z grupą 
150 księży pracujących na terenie powiatów: Elbląg, Sztum, Kwidzyn i Malbork. 
Odwiedził także prywatnie wszystkie elbląskie kościoły w asyście ks. Pileckiego 
i ks. Iwanickiego. O godz. 13. 45 prymas wyjechał samochodem do Tolkmicka, skąd 
kutrem został przewieziony do Krynicy Morskiej”6.

Wizyta w Elblągu w 1958 r. została odnotowana w prywatnych notatkach księ-
dza prymasa. Jest to krótki, ale cenny zapis dla powojennej społeczno-religijnej hi-
storii miasta:

„16. 00. Wyjazd do Elbląga przez Pasłęk. Po drodze wszędzie stoją gromady 
ludzi. Często trzeba się zatrzymywać, wysiadać i przemawiać do ludzi. Nieco się 
spóźniamy, ale Elbląg cały na nogach. Wśród wielkiego rumowiska miasta, które po 
zajęciu przez Sowietów było systematycznie burzone przez tydzień, docieramy do 
wielkiej świątyni p[od] w[ezwaniem] św. Mikołaja. Stoi tu ciżba ludzka. Wszystkie 
rumowiska zakwitły życiem ludzkim. Sprawnie działa straż obywatelska w liczbie 
200 osób, która ułatwia nam dotarcie wąskim, żywym korytarzem do podium. Tu 
odbywa się powitanie i pierwsze przemówienie do morza głów. Przemawiają dzieci, 
młodzież, starsi. B[iskup] Wilczyński dziękuje Elblągowi, że nie zawiódł. Istotnie, 
nie zawiódł, by dostać się do wnętrza kościoła, trzeba obejść świątynię wśród tłu-

5 Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa, 01283/948; M. Piotrowski, Iwanicki Aleksander, 
w: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945 – 1989, t. I, red. J. Myszor, 
Warszawa 2002, s. 86 – 87; S. Gajewski, Życie i działalność ks. Aleksandra Iwanickiego 1903 – 1980, 
WWA styczeń–luty 2004, s. 118 – 133; W. Zawadzki, Życie religijne w Elblągu w latach 1945 – 1992, 
s. 177 – 178, 214; A. Kopiczko, Pilecki Giedymin, w: Leksykon duchowieństwa represjonowanego 
w PRL w latach 1945 – 1989, t. III, red. J. Myszor, Warszawa 2006, s. 165 – 166; M. Józefczyk, 
Kościół św. Mikołaja w latach 1945 – 2000, RE, Numer Specjalny 2006, s. 352 – 353; A. Kopiczko, 
Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1945 – 1992, s. 100 – 101, 224; W. Zawadzki, 
Kapłani diecezji łuckiej w Elblągu po 1945 roku, SE 14(2013), s. 15 – 16.

6 Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa, 01283/948; W. Zawadzki, Życie religijne w Elblągu 
w latach 1945 – 1992, s. 180.
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mów, które go oblegają zewsząd. Jest to rzesza z całej Polski. Miasto było tak znisz-
czone, że zatrzymywał się tutaj tylko ten, kto musiał. Są tu przeważnie robotnicy 
fabryczni. Po mszy św. wygłaszam do nich dłuższe przemówienie. Jestem już zmę-
czony, a wielki kościół zda się jest nie do opanowania pomimo głośników. Depry-
mują olbrzymie, nieudane sklepienia, które w tym gotyckim gmachu imitują halowe 
sklepienie. Nie jest to ładne. O ileż piękniejsze jest gotyckie sklepienie w emporze”.

Drugi dzień wizyty w Elblągu ksiądz prymas rozpoczął mszą św. o godz. 6. 00, 
o czym także wspomniał w swoich zapiskach: „Msza św. w k[ościele] św. Mikołaja, 
w części odbudowanym. W odbudowie obecnie jest wieża i dach. Na niej już jest 
krzyż, o który toczono walkę z komunistami. Na mszy św. jest dziatwa szkolna 
i wielka gromada młodzieży. Kościół jest więcej niż pełen. Ponieważ dziatwa śpie-
szy się do szkoły, wygłaszam krótkie tylko przemówienie, przypominając dzieciom, 
jak nad nimi pracuje Bóg, rodzina, Kościół i szkoła, i jak mają współdziałać. [...] 
W powrotnej drodze wysypuje się do nas cała szkoła młodzieży w czasie przerwy 
i prosi o błogosławieństwo. Po śniadaniu zwiedzamy kościoły Elbląga. Są to raczej 
poprotestanckie świątynie, dziś w ręku franciszkanów i redemptorystów. Jedna jest 
tylko parafia zarządzana przez ks. Iwanickiego, obok par[afii] św. Mikołaja”7.

W trakcie działań wojennych w 1945 r. Elbląg legł w gruzach. Los całego miasta 
podzieliły także jego świątynie, bez względu na wyznanie religijne. Odbudowa mu-
rów świątynnych trwała przez wiele powojennych lat, ale jeszcze dłużej, bo aż dwa 
pokolenia trwała społeczna konsolidacja i budowanie lokalnej tożsamości przybyłej 
tu po wojnie polskiej i ukraińskiej ludności. Istotną rolę w tym procesie odegrał 
Kościół katolicki, reprezentowany w mieście przez duchownych zakonnych i die-
cezjalnych. Można nakreślić nawet ich ogólną socjologiczną i psychologiczną syl-
wetkę. Jedną grupę stanowili księża, którzy nie zakorzenili się w mieście i szybko je 
opuścili nie wnosząc nic do lokalnego duszpasterstwa i odbudowy świątyń. Druga 
grupa księży przybyła do Elbląga chcąc zatrzeć ślady po współpracy z Armią Kra-
jową lub ukrywając się przed Urzędem Bezpieczeństwa. Ojciec Pracz-Praczyński 
i księża Hipsz, Iwanicki i Pilecki w znacznym stopniu religijnie i społecznie ukształ-
towali Elbląg po 1945 r. Podnieśli też z ruin, na miarę możliwości, sił i środków, te 
świątynie w mieście, które państwo przeznaczyło do kultu religijnego. W kontekście 
tych wydarzeń trzeba też widzieć wizytę prymasa Stefana Wyszyńskiego w Elblągu 
w 1958 r., jako wydarzenie nie tylko religijne, ale też patriotyczne i więzotwórcze.

7 Stefan Wyszyński. Pro memoria, t. V: 1958, red. M. Krupecka, Warszawa 2018, s. 123 – 124.
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SYTUACJA KATOLIKÓW W POWOJENNYM ELBLĄGU  
DO WIZYTY PRYMASA WYSZYŃSKIEGO W 1958 ROKU

STRESZCZENIE

Po zakończeniu drugiej wojny światowej rozpoczął się długotrwały proces odbudowy 
Elbląga i konsolidacji społecznej ludności przybyłej z różnych stron Polski. Istotną rolę 
w tym procesie odegrał Kościół rzymskokatolicki, a konkretnie parafia staromiejska św. 
Mikołaja oraz elbląskie duchowieństwo. Odbudowa świątyń w Elblągu oraz organizowanie 
życia duszpasterskiego w mieście po 1945 r. odbywało się w warunkach narastającej wrogo-
ści i prześladowań ze strony władz komunistycznych. W tej sytuacji dwie wizyty prymasa 
Stefana Wyszyńskiego w powojennym Elblągu, w 1950 i 1958 r., miały olbrzymie znaczenie 
społeczno-religijne, patriotyczne i więzotwórcze w środowisku elbląskich katolików.

THE SITUATION OF CATHOLICS IN POST-WAR ELBLĄG  
TO THE VISIT OF PRIMATE WYSZYŃSKI IN 1958

SUMMARY

After the end of the Second World War, a long process of rebuilding Elbląg and social 
consolidation of the population arriving from different parts of Poland began. The Roman 
Catholic Church, specifically the Old Town parish of St. Nicholas and the Elblag clergy, 
played an important role in this process. The rebuilding of the churches in Elbląg and the 
organisation of pastoral life in the city after 1945 took place under conditions of increasing 
hostility and persecution on the part of the communist authorities. In this situation, two visits 
by Primate Stefan Wyszyński to post-war Elbląg, in 1950 and 1958, were of enormous social 
and religious significance, patriotic and bond-building among Elbląg’s Catholics.

LAGE DER KATHOLIKEN IM ELBING DER NACHKRIEGSZEIT  
AN DEN BESUCH VON PRIMAS WYSZYŃSKI IM JAHR 1958

ZUSAMMENFASSUNG

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann ein langer Prozess des Wiederaufbaus 
von Elbing und der sozialen Konsolidierung der aus verschiedenen Teilen Polens zugezoge-
nen Bevölkerung. Die römisch-katholische Kirche, insbesondere die Altstadtpfarrei St. Niko-
laus und der Klerus von Elbing, spielten in diesem Prozess eine wichtige Rolle. Der Wieder-
aufbau der Kirchen in Elbing und die Organisation des pastoralen Lebens in der Stadt nach 
1945 fanden unter den Bedingungen zunehmender Anfeindungen und Verfolgungen seitens 
der kommunistischen Behörden statt. In dieser Situation waren die beiden Besuche von Pri-
mas Stefan Wyszyński im Nachkriegs-Elbing in den Jahren 1950 und 1958 von enormer 
sozialer und religiöser Bedeutung, patriotisch und verbindend für die Katholiken in Elbing.
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Przez stulecia Irlandia zachowywała swą tożsamość narodową, która była zwią-
zana z Kościołem rzymskokatolickim. Nawet powstanie Kościoła anglikańskiego, 
nie spowodowało zerwania łączności Irlandczyków z Rzymem w XVI stuleciu. 
Mimo wielu prześladowań, zachowali swą wiarę i dynamizm demograficzny do 
połowy XIX stulecia. Idee cywilizacji śmierci rodzące się się na ziemi angielskiej 
docierały do mieszkańców Irlandii dokonując pomniejszanie liczby dzieci w rodzi-
nach. Proces ten był niezauważalny, i trudny do wychwycenia, ale czynił ogromne 
spustoszenie wśród Irlandczyków. Już w latach trzydziestych XX stulecia rodziła 
się mentalność antykoncepcyjna, która osłabiała wiarę w Boga. Z czasem pojawi-
ła się kolejna mentalność, aborcyjna, która dokonała kolejnych spustoszeń ducho-
wych, moralnych i biologicznych wśród Irlandczyków. Z czasem wiara stawała się 
dziedzictwem kulturowym, zabrakło bogobojności i pobożności. Z końcem XX w. 
i na początku XXI stulecia Irlandczycy ulegli ideom cywilizacji śmierci, zaakcep-
towali w wymiarze prawnym aborcję, antykoncepcję, rozwody i deprawacje dzie-
ci i młodzieży. To spowodowało, że rodziny irlandzkie zrezygnowały z dzieci na 
rzecz jednego, dwójki a najwyżej trójki dzieci. Małżeństwo przestało być ostoją 
społeczeństwa na rzecz wolnych związków. Irlandia stała się jednym z najszybciej 
depopulujących się krajów świata.

* Ks. dr hab. Krzysztof Bielawny – doktor habilitowany nauk teologicznych, wykładowca w  
Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5599-6376, 
E-mail: krzysztof.bielawny@wp.pl
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ZMIANY DEMOGRAFICZNE MIESZKAŃCÓW IRLANDII  
NA TLE POPULACJI OGÓLNOŚWIATOWEJ

W latach 1841 – 1900 liczba mieszkańców Irlandii spadła dwu i pół krotnie. 
Choć udział procentowy ludności irlandzkiej w populacji ogólnoświatowej wynosił 
0,66%. W kolejnych latach XIX stulecia malał.

W roku 1900 liczba ludności świata wzrosła do 1,61 mld1, zaś Irlandii do 3,2 
mln2, co stanowiło 0,19% udziału w populacji ogólnoświatowej. W przededniu wy-
buchu I wojny światowej udział procentowy ludności Irlandii do populacji ogólno-
światowej pomniejszył się o 0,02%. Od roku 1925 z każdym rokiem udział ludności 
mieszkającej w granicach Irlandii w populacji ogólnoświatowej malał.

W ciągu stu osiemdziesięciu lat udział ludności mieszkającej w granicach państwa 
irlandzkiego w stosunku do populacji ogólnoświatowej spadł dziewięciokrotnie. Większe-
go spadku do tej pory nie odnotowałem. Nieco mniejszy spadek w stosunku do populacji 
ogólnoświatowej w Europie mieli tylko rodowici Niemcy, bo pięciokrotny3 i Francuzi. 
Choć przedział czasowy był nieco krótszy, tylko 120 lat. W tym przedziale czasowym 
Irlandczycy pomniejszyli swój udział prawie trzykrotnie.

Udział mieszkańców Irlandii w populacji ogólnoświatowej w latach 1900 – 2020

Rok Liczba ludności na świe-
cie na 1 stycznia

Liczba ludności w Irlan-
dii na 1 stycznia

Udział procentowy w po-
pulacji ogólnoświatowej

1841 1 209 400 000 8 028 000 0,66
1851 1 270 014 000 5 111 557 0,40
1881 1 502 560 000 3 870 020 0,26
1900 1 646 165 000 3 231 000 0,19
1914 1 825 070 987 3 098 000 0,17
1925 1 967 683 298 2 985 000 0,15
1939 2 262 699 677 2 934 000 0,13
1950 2 513 866 197 2 969 000 0,12
1960 2 991 005 874 2 832 000 0,09
1970 4 023 981 107 2 950 000 0,07
1985 4 809 575 137 3 540 000 0,07
2000 6 088 230 944 3 790 000 0,06
2020 7 881 691 855 4 977 400 0,06

Źródło: Zob. Świat – populacja 1800 – 2100, http://populacja.population.city/world/, (dostęp: 
4.03.2022 r.); zob. A. Winkler, Brytyjczycy rozmyślnie zagłodzili milion ludzi?, https://
wielkahistoria.pl/wielki-glod-w-irlandii-czy-brytyjczycy-rozmyslnie-zaglodzili-milion-ludzi/, 
dostęp: 16.03.2022 r.; zob. Populacja świata, https://en.wikipedia.org/wiki/World_population, 
dostęp: 14.03.2022 r.; zob. Demografia Irlandii, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_
of_the_Republic_of_Ireland, dostęp: 11.03.2022 r.; Obliczenia własne.

1 Zob.  Ludność świata, https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludno%C5%9B%C4%87_%C5%9Bwiata, 
dostęp: 20.02.2022 r.

2 Zob. Demografia Austrii, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Austria, dostęp: 
07.03.2022 r.

3 Zob. K. Bielawny, Niemcy bez Niemców, „Nasz Dziennik” 2022, nr 12 z 17 I.
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Populacja Irlandii w granicach z 1992 r. nie była krajem, który miał ogromne 
zasoby ludzkie. W ciągu 120 lat Irlandczycy pomniejszyli swe zasoby ludnościowe 
w stosunku do populacji ogólnoświatowej trzykrotnie. A zatem co się stało, że tak 
mały był przyrost ludności Irlandii w XX i XXI stuleciu? Kto przyczynił się do wy-
hamowania boomu demograficznego?

Wykres udziału mieszkańców Irlandii w populacji ogólnoświatowej  
w latach 1900 – 2020
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Źródło: Obliczenia własne

By lepiej zrozumieć proces pomniejszania się populacji mieszkańców Irlandii w sto-
sunku do populacji ogólnoświatowej przeanalizujmy wskaźniki dzietności na przestrzeni 
ponad 170 lat. Kiedy doszło do zapaści demograficznej, co przyczyniło się do pomniej-
szenia dzieci w rodzinach. Kto się do tego przyczynił?
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Wskaźniki dzietności w Irlandii w latach 1850 – 2020
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Źródło: Demografia Irlandii, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_Republic_
of_Ireland, dostęp: 11.03.2022 r.

W połowie XIX stulecia w Irlandii na kobietę w wieku rozrodczym przypadało 
ponad czworo dzieci. W drugiej połowie XIX stulecia nastąpił gwałtowny spadek 
liczby dzieci w rodzinach. Po pięćdziesięciu latach zmniejszyła się liczba dzieci do 
trojga. Cóż się stało, że w Irlandii katolickim kraju zaczęło ubywać dzieci w ro-
dzinach? Otóż Irlandia do 1921 r. była krajem w granicach Królestwa Anglii. Idee 
antynatalistyczne które zmieniały oblicze kulturowe Wielkiej Brytanii docierały 
także do Irlandii. Dokonywała się zmiana mentalnościowa wśród mieszkańców  
Irlandii. W drugiej dekadzie XX w., w 1922 r. rozpoczęto propagandę idei regulacji 
urodzeń. Idee kulturowe nie znały granic, przenikały także do Irlandii. Co skutko-
wało z czasem zanikiem rodzin wielodzietnych, już w latach trzydziestych XX w. 
Okres II wojny światowej zahamował na kilkanaście lat działania ideologów cywi-
lizacji śmierci. Co zaowocowało zwiększeniem liczby dzieci w rodzinach. Przez 
prawie trzy dekady Irlandczycy przeżywali boom demograficzny. W połowie lat 
sześćdziesiątych XX w., na kobietę w wieku rozrodczym przypadało niewiele po-
nad czworo dzieci. Takiej dzietności nie posiadał żaden kraj w Europie. Był to czas 
wprowadzania do sprzedaży pigułek antykoncepcyjnych, które niszczyły dzietność 
bardzo szybko. Wysokie wskaźniki dzietności w Irlandii odnotowujemy do połowy 
lat osiemdziesiątych XX w. W 1989 r. współczynniki dzietności spadają poniżej 
zastępowalności pokoleniowej. Od tego czasu z każdym rokiem coraz mniej rodziło 
się dzieci w rodzinach irlandzkich. W 2020 r. na kobietę w wieku rozrodczym przy-
padało niewiele ponad półtora dziecka, co powodowało galopującą depopulację. 
Ratunkiem dla Irlandczyków są imigranci.
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Antykoncepcja

Idee antynatalistyczne propagowane przez ideologów cywilizacji śmierci już od po-
łowy XIX stulecia powodowały zmniejszanie się dzieci w rodzinach. Środki antykoncep-
cyjne spowodowały spadek dzieci w rodzinach, w latach 1850 – 1900 wskaźniki dzietności 
pomniejszyły się prawie o jeden punkt, z czworga dzieci na kobietę w wieku rozrodczym 
w 1880 r. spadło do trojga w 1900 r. W kolejnych latach było jeszcze gorzej. W przeded-
niu wybuchu II wojny światowej, na kobietę wieku rozrodczym przypadało niewiele po-
nad dwojga dzieci. Rodziny przestawały mieć charakter wielodzietnych na rzecz dwojga, 
trojga czy czworga dzieci. W 1935 r. zakazano sprzedaży środków antykoncepcyjnych, 
co bulwersowało środowiska socjalistów różnych odcieni, skrajne feministki a przede 
wszystkim masonów różnych lóż.

Przez cały czas podejmowano próby prawnej legalizacji środków antykoncepcyjnych, 
sięgając po różnego rodzaju prowokacje4. Ostatecznie wprowadzono do sprzedaży środki 
antykoncepcyjne w 1979 r., największego spustoszenia w populacji dokonała pigułka an-
tykoncepcyjna. Choć były jeszcze ograniczenia ze względu na stan cywilny. Po dziesięciu 
latach od wprowadzenia do sprzedaży antykoncepcji wskaźniki dzietności pomniejszyły 
się ponad jeden punkt. W 1979 r. na kobietę w wieku rozrodczym przypadało ponad troje 
dzieci a w 1989 r. już tylko dwójka5. Od 1992 r. antykoncepcja stała się powszechnie 
dostępna6.

Antykoncepcja dokonała największego spustoszenia populacyjnego w Irlandii, jest 
główną przyczyną depopulacji i zapaści demograficznej, która prowadzi naród do niebytu.

Aborcja

Od 1861 r. pozbawienie życia dziecka nienarodzonego było karalne. Kobieta w stanie 
błogosławionym cieszyła się szacunkiem. A dziecko pod sercem matki było błogosławień-
stwem dla domu i rodziny. Od powstania Republiki Irlandii w 1921 r. aborcja była zaka-
zana. W 1983 r. wzmocniono ochronę dziecka w łonie matki poprzez konstytucyjny zapis, 
„Państwo uznaje prawo do życia nienarodzonych, w pełni szanując analogiczne prawo 
matki do życia i gwarantuje respektowanie go w ustawodawstwie oraz, w miarę możliwo-
ści, obronę i dochodzenie tego prawa zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem”7. Śro-
dowiska lewicowe przez lata walczyły o legalizację aborcji, dopuszczając się różnego ro-
dzaju prowokacji, które nagłaśniano pokazując złe prawo Kościoła rzymskokatolickiego 

4 Zob. Antykoncepcja w Republice Irlandii, https://en.wikipedia.org/wiki/Contraception_in_
the_Republic_of_Ireland, dostęp: 12.03.2022 r.

5 Zob. Demografia Irlandii, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_Republic_
of_Ireland, dostęp: 12.03.2022 r.

6 Zob. O. Bosomotwe, Kiedyś zakaz rozwodów, dziś wolna aborcja. Czy Polska pójdzie w ślady 
Irlandii?, https://noizz.pl/spoleczenstwo/od-zakazu-aborcji-do-dostepnej-aborcji-czy-polska-
zmieni-sie-jak-irlandia/93zg540, dostęp: 12.03.2022 r.

7 Zob. J. Lipski, P. Chybalski, Informacja porównawcza dotycząca modeli zapisu konstytucyjnej 
gwarancji ochrony życia ludzkiego w perspektywie dopuszczalności usunięcia ciąży, Warszawa 
2007, s. 91, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/EF539D2C23CBE8ADC125726F003C2FD0/ 
$file/993%20 Konstytucji.pdf, dostęp: 12.03.2022 r.
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zabraniające aborcji i wolność do zabijania dzieci nienarodzonych jako największe osią-
gnięcie „cywilizacji europejskiej”8. Ostatecznie zabijanie dzieci nienarodzonych zalega-
lizowano prawnie w 2018 r. Przeprowadzono referendum, pytając mieszkańców Irlandii, 
wolno zabić nienarodzone dziecko, czy też nie? Irlandczycy odpowiedzieli w referendum, 
że tak9. Stali się grabarzami własnego narodu. Według badań Roberta Johnstona w Irlandii 
w latach 1968 – 2020 dokonano ponad 206 tys. zabójstw nienarodzonych dzieci10. Podane 
dane maja charakter szacunkowy. Do tej liczby należy doliczyć około 100 tys. wcześniej-
szych aborcji, które dokonano przed II wojną światową i w latach 1945 – 1967. Łącznie 
populacja Irlandii w wyniku aborcji pomniejszyła się o około 300 tys. osób. Za zabicie tej 
rzeszy dzieci nienarodzonych odpowiadają socjaliści różnych barw, rewolucyjni, komu-
nistyczni, liberalni, libertyńscy, antropologii kulturowej, genderowi, masoni różnych lóż 
i skrajne feministki.

Rozwody

Przez stulecia małżeństwo w Irlandii cieszyło się ochroną prawą i stabilizacją. Jeszcze 
dziewięć lat wcześniej, w 1986 r., w wyniku referendum odrzucono możliwość wprowa-
dzenia rozwodów. Irlandczycy zagłosowali za ochroną małżeństwa, postulat chroniący 
małżeństwo uzyskał poparcie ponad 63,5% głosujących, natomiast za możliwością roz-
wiązania małżeństwa opowiedziało się 36,5%. Nadal małżeństwo cieszyło się ochroną 
prawną i stabilnością11. W 1995 r. przeprowadzono kolejne referendum, z tym że w wy-
niku głosowania wprowadzono rozwody12. Za rozwodami opowiedziało się 50,3%. Mał-
żeństwo przestało mieć charakter stabilny13. Środowiska destrukcyjne, socjaliści różnych 
barw, masoni i skrajne feministki tryumfowały sukces. Zniszczenie podstawowej komórki 
społecznej było największym tryumfem środowisk destrukcyjnych. A jak badania nauko-
we dowodzą, że rozwody przyczyniają się do depopulacji całych narodów. Upadek sta-
rożytnego Rzymu, rozpoczął się najprawdopodobniej od pierwszego rozwodu, w 231 r. 
przed narodzeniem Chrystusa14. Rozpoczął się dekadentyzm, który trwał do 476 r. po 

8 Zob. M. Czarnecki, Bezapelacyjne zwycięstwo zwolenników zniesienia zakazu aborcji 
pokazuje, jak zmienia się Irlandia, https://wyborcza.pl/7,75399,23454623,bezapelacyjne-
zwyciestwo-zwolennikow-zniesienia-zakazu-aborcji.html, dostęp: 12.03.2022 r; zob. N. Harbuz-
Karczmarewicz, Savicie nie udało się poronić, błagała lekarzy o przerwanie ciąży. Po jej śmierci 
w Irlandii zawrzało, https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,163229,25935896,tysiace-
milczacych-irlandek-symbolem-drogi-do-zmiany.html, dostęp: 12.03.2022 r.

9 Zob. M. Nowicki, Pogrzeb świętej Irlandii, https://www.newsweek.pl/swiat/referendum-
aborcyjne-w-irlandii-demokracja-trzyma-sie-mocno/ee9k9h4, dostęp: 14.03.2022 r.

10 Zob. Historical abortion statistics, Ireland, https://www.johnstonsarchive.net/policy/
abortion/ab-ireland.html, dostęp: 13.03.2022 r.

11 Zob. Referendum w Irlandii w 1986 r., https://pl.wikipedia.org/wiki/Referendum_w_
Irlandii_w_1986_roku, dostęp: 16.03.2022 r.

12 Zob. E. Marzec, Rozwody w Irlandii legalne są dopiero od 24 lat!, https://wirlandii.
pl/2019/05/rozwody-w-irlandii-legalne-sa-dopiero-od-24-lat/, dostęp: 13.03.2022 r.

13 Zob. E. Marzec, Rozwody w Irlandii legalne są dopiero od 24 lat!, https://wirlandii.
pl/2019/05/rozwody-w-irlandii-legalne-sa-dopiero-od-24-lat/, dostęp: 14.03.2022 r.

14 Zob. W. Kochowski, O rozwodach, Przemyśl 1907, s. 136 – 137.
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Chrystusie. Proces dekadencji Irlandii już trwa, a upadek dokona się znacznie szybciej niż 
starożytnego Rzymu.

W ostatnich latach maleje liczba związków małżeńskich a rośnie liczba rozwodów. 
I tak w 2016 r. zawarto 22 626 związki małżeńskie a rozpadło się 3 197 małżeństw (14,1%), 
w 2019 r. zawarto 19 673 małżeństwa a rozpadło się 4020 czyli 20,7%, a w 2020 r. na 
kobiercu ślubnym stanęło 9209 małżonków15 a rozpadło się 5266 związków małżeńskich 
(57,2%)16. Proces destrukcji rodziny i małżeństwa w Irlandii przebiega bardzo szybko. 
A zatem proces dekadencki Irlandii dokonuje się tempie błyskawicznym, co przekłada się 
na ogromną depopulacje społeczeństwa post katolickiego.

Imigracja i emigracja

Wielki głód który dotknął Irlandię w latach 1845 – 1849, spowodował pomniejszenie 
populacji o dwa miliony osób, populacja Irlandii zmniejszyła się o 20%. Z ośmiu milio-
nów liczba mieszkańców spadła do nieco ponad sześciu milionów pod koniec lat czter-
dziestych XIX stulecia17. Milion osób zmarło w wyniku spowodowanego przez zarazę 
ziemniaczaną głodu oraz szerzących się w tym czasie chorób. Pozostali opuszczali swą 
ojczyznę przed głodem, zapoczątkowując wielką emigrację. W kolejnych latach emigra-
cja osiągnęła dwa i pół miliona18. Łącznie w latach 1845 – 1861 w Irlandii ubyło prawie 
cztery miliony mieszkańców. Populacja pomniejszyła się o 50% w stosunku do 1841 r.

Obecnie do pochodzenia irlandzkiego przyznaje się około 80 mln osób na świecie. 
Istnieje bardzo duża diaspora poza Irlandią. W Stanach Zjednoczonych mieszka 36,5 mln, 
w Kandzie 4,3 mln a w Australii 1,9 mln. Ponadto duże wspólnoty Irlandczyków miesz-
kają w Meksyku i Argentynie19. Cóż takiego się stało na obczyźnie, że tak dużo rodziło 
się tam dzieci, a w Irlandii nie? Emigranci, zamieszkali w różnych regionach świata wy-
wieźli ze sobą z ojczystego kraju mocną wiarę katolicką, zdrową moralność i duchowość. 
Tworzyli skupiska dość mocno zamknięte na wpływy innych kultur. Centrami życia spo-
łecznego i duchowego były parafie. Toteż w czasie międzywojennym rodziny irlandzkie 
nie zostały poddane cywilizacji śmierci, nie dotarli do nich ideolodzy z regulacją urodzeń 
i „świadomym macierzyństwem”. Nadal w rodzinach irlandzkich rodziły się dzieci, tak 
też było po II wojnie światowej. Rodziny były wielodzietne, a dziecko traktowano jako 
błogosławieństwo Boże a nie obciążenie i przeszkodę w karierze zawodowej. Przez ponad 
sto siedemdziesiąt lat diaspora irlandzka wzrosła w siłę liczebnie i duchowo. W 2020 r. 
poza Irlandia mieszkało około 75 mln tych, którzy przyznawali się do pochodzenia ir-

15 Zob. Małżeństwa 2020 w Irlandii, https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-mar/
marriages 2020/marriages 2020mainresults/, dostęp: 14.03.2022 r.

16 Zob. L. Farsaci, Pary irlandzkie w separacji mogą uzyskać legalny rozwód w ciągu dwóch 
lat zamiast czterech, https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/legal-divorce-time-ireland-
separation-13577677, dostęp: 14.03.2022 r.

17 Zob. A. Winkler, Brytyjczycy rozmyślnie zagłodzili milion ludzi?, https://wielkahistoria.pl/
wielki-glod-w-irlandii-czy-brytyjczycy-rozmyslnie-zaglodzili-milion-ludzi/, dostęp: 16.03.2022 r.

18 Zob. Wielki głód w Irlandii (1845 – 1849), https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_g%C5%82% 
C3%B3d_w_Irlandii_(1845%E2%80%931849), dostęp: 16.03.2022 r.

19 Zob. Irlandczycy, https://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandczycy, dostęp: 14.03.2022 r.
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landzkiego20, piętnaście razy więcej niż w samej Irlandii. Irlandczycy byli cenionymi oby-
watelami różnych państw. Dla porównania, warto przyjrzeć się Ormianom i ich dziejom.

Jeszcze rodzi się jedno pytanie, jak to się stało, że z tak niewielkiej grupy emigrantów, 
maksymalnie z czterech milionów, Irlandczycy aż tak wzrośli w liczbę? Postarajmy się 
prześledzić ten proces boomu demograficznego. W przededniu wybuchu zarazy ziemnia-
czanej w Irlandii, w 1841 r., udział mieszkańców Irlandii w stosunku do populacji ogól-
noświatowej wynosił około 0,66%. Z obliczeń prowadzonych na przykładzie Polski udało 
się nam ustalić, że populacja ludzkości na świecie w 2020 r., bez turbulencji dziejowych, 
liczyłaby około 13,55 mld21. A zatem, gdyby ten udział się utrzymał na podobnym pozio-
mie przez ponad 170 lat, mieszkańcy Irlandii w 2020 r. liczyliby ponad 80 mln. Liczby 
poświadczają, że Irlandczycy mieszkający w diasporze nie zostali dotknięci ideami cywi-
lizacji śmierci tak, jak mieszkańcy Irlandii żyjący na rdzennej ziemi ojców. Ustrzegli swe 
rodziny przed aborcją, antykoncepcja, deprawacją dzieci i młodzieży a także małżeństwo 
cieszyło się stabilnością i nierozerwalnością.

W 2020 r. w Irlandii mieszkało około 645,5 tys. imigrantów, co stanowiło 12,9% 
ogólnej liczby mieszkańców. Największą grupę obcokrajowców stanowili mieszkańcy 13 
krajów przyjętych do Unii Europejskiej w 2004 r. Najliczniejszą grupę obcokrajowców 
stanowili Polacy i Brytyjczycy. W 2021 r. po raz pierwszy od 1851 r, liczba mieszkańców 
Irlandii przekroczyła 5 mln22.

Mieszkańcy i diaspora irlandzka w milionach (2020 r.)

20 Zob. Diaspora irlandzka, https://en.wikipedia.org/wiki/Irish_diaspora, dostęp: 17.03.2022 r.
21 Zob. K. Bielawny, Dramat depopulacji, „Nasz Dziennik” 2021, nr 188, z 16 VIII.
22 Zob. B. Niedziński, Po raz pierwszy od 1851 r. liczba ludności Irlandii przekroczyła 5 mln, 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Po-raz-pierwszy-od-1851-r-liczba-ludnosci-Irlandii-przekroczyla-
5-mln-8179917.html, dostęp; 15.03.2022 r.
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Dekatolizacja

Przez stulecia Irlandczycy bronili swej katolickiej wiary, będąc bardzo często pod-
dawani naciskom ze strony Anglikanów, by wyparli się przywiązania do Kościoła rzym-
skokatolickiego. Ważnym wydarzeniem w umocnieniu swej tożsamości katolickiej, po 
wielkim głodzie i ogromnej emigracji były objawienia w maryjne w Knock w 1879 r. 
Objawienia Matki Bożej dały nowy impuls w odradzaniu się ducha narodowego i katolic-
kiego w Irlandii. Rozpoczął się powolny proces w drodze do uzyskania niepodległości., 
którą Irlandczycy odzyskali w 1921 r.

Wiara katolicka przez stulecia wyznaczała kierunek życia narodu, a Kościół był nie-
kwestionowanym nauczycielem życia społecznego i narodowego. W 2022 r. już tak nie 
jest. Kościół stracił swoją misję bycia nauczycielem życia społecznego i narodowego. 
Został osłabiony przez środowiska socjalistyczne różnych barw (rewolucyjne, komuni-
styczne, lewicowe, liberalne, genderowe i antropologii kulturowej) a także przez maso-
nów różnych lóż i skrajne feministki, które oskarżały Kościół, o wszelkie zło jakie można 
było uczynić w stosunku do narodu irlandzkiego. Ale żeby lepiej zrozumieć plan dzia-
łania osłabiania Kościoła, trzeba prześledzić wszystkie akcje dekatolizacyjne w Irlandii 
w ostatnich kilku dekadach.

Pierwszym etapem (1918 – 1979) osłabiającym duchowość i moralność Irlandczyków 
była propaganda idei regulacji poczęć i „świadomego macierzyństwa” po I wojnie świato-
wej. Rozpoczął się powolny, ale bardzo skuteczny proces osłabiania rodziny i rugowania 
dzieci z rodzin. Idee antynatalistyczne docierały do Irlandczyków z Wielkiej Brytanii23. 
Była to powolna, ale bardzo skuteczna akcja osłabiania wiary w rodzinach irlandzkich. 
Powoli gasła naturalna pobożność i bogobojność wśród Irlandczyków. Wiara stawała się 
dziedzictwem kulturowym, który był jeszcze pielęgnowany wśród Irlandczyków. Proces 
ten trwał kilka dekad. II wojna światowa, jakby na nowo ożywiła wiarę w Pana Boga 
wśród Irlandczyków, ale proces ten był zbyt krótki. Nie dokonała się odnowa duchowa 
i moralna narodu. W tym czasie środowiska lewicowe cały czas propagowały i rozprowa-
dzały środki antykoncepcyjne, które niszczyły bardzo skutecznie duchowość Irlandczy-
ków. W latach siedemdziesiątych XX w. wśród sporej grupy Irlandczyków (około 30%) 
wytworzyła się mentalność antykoncepcyjna. A od wprowadzenia do sprzedaży pigułki 
antykoncepcyjnej w 1979 powoli ale skutecznie antykoncepcja niszczy małżeństwa. Od 
1992 r. pigułki antykoncepcyjne stały się dostępne dla wszystkich.

Kolejnym etapem rewolucji seksualnej (1995 r.) w Irlandii była legalizacja rozwodów 
w 1995 r. Małżeństwo straciło swoją stabilność i ochronę prawną. Po dwudziestu pięciu 
latach od wprowadzenia rozwodów nastąpił gwałtowny spadek zawieranych małżeństw 
i powiększyła się znacznie liczba rozwodów. Następuje bardzo szybko dekonstrukcja mał-
żeństwa i rodziny na rzecz wolnych związków. Młodzi kontestują małżeństwo na rzecz 
związków partnerskich bez odpowiedzialności. Małżeństwa sakramentalne, gwarantujące 
stabilizacje rodzinną odchodzą do lamusa społecznego.

Zabijanie dzieci nienarodzonych w imieniu ustalonego prawa w 2018 r., stało się 
wyznacznikiem zmiany kulturowej w Irlandii. Z cywilizacji życia, gdzie broniono życia 
ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, naród przeszedł do cywilizacji śmierci, gdzie 

23 Zob. K. Bielawny, Depopulacja Wielkiej Brytanii, https://demografia.com.pl/index.php/
depopulacja-wielkiej-brytanii-great-britain-depopulation/, dostęp: 17.03.2022 r.
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można zabić każde poczęte w łonie matki dziecko. Irlandia znalazła się w kręgu cywiliza-
cji demonicznej. W ciągu 100 lat na ziemi irlandzkiej dokonano około 300 tys. zabójstw 
niewinnych, nienarodzonych dzieci.

Kolejny etap dekatolizacji objął dzieci i młodzież. Wychowaniem dzieci od kilku de-
kad w Irlandii zajęli się deprawatorzy na różnych obszarach swego oddziaływania, pro-
pagując m.in. idee genderowskie. Oskarżając Kościół rzymskokatolicki o nadużycia sek-
sualne wobec najmłodszego pokolenia. Środowiska lewicowe przeprowadziły doskonale 
przygotowaną akcję ośmieszania i oskarżania duchownych o nadużycia seksualne. Zaan-
gażowano w ten proceder media, instytucje państwowe i administracyjne, organizacje po-
zarządowe, opinie publiczną i wielu duchownych24. Co sprawiło, że Kościołowi odebrano 
moralne prawo do zajmowania się dziećmi i młodzieżą. Jednym z ważniejszych obszarów 
w których dokonuje się deprawacja i demonizacja młodego pokolenia, to kluby nocne. 
Tutaj młodzież poddawana jest swoistej inicjacji demonicznej. Obecny jest wszechobec-
ny alkohol, narkotyki, przyzwolenie jest a nawet zachęcanie do wyuzdania seksualnego 
i poprzez muzykę i swoiste światła do demonizacji młodego pokolenia Irlandczyków. 
Proces demoralizacji i demonizacji trwa od kilku dekad. Uczestnictwo w kilkugodzinnej 
zabawie w klubie nocnym prowadzi do syndromu dyskotekowego, który „powoduje otę-
pienie umysłu i brak realnej oceny rzeczywistości. Stan taki trwa przez kilka godzin po 
zakończeniu uczestnictwa w «zabawie». Uczestnictwo w takiej zabawie prowadzi 
do zniewolenia duchowego oraz do odrzucenia wiary w Boga i agresji do wszystkiego, 
co stanowi sacrum”25.

Dekatolizacja doprowadziła do zaniku wielu form pastoralnych prowadzonych przez 
Kościół od wielu stuleci. Spadła liczba wiernych uczestniczących we Mszach świętych 
niedzielnych i świątecznych, opustoszały seminaria duchowne i klasztory żeńskie i mę-
skie. Szeregi kapłańskie opuściło wielu duchownych. Kościół wycofał się z głoszenia 
Dobrej Nowiny na rzecz lekkiego nikogo nie drażniącego przepowiadania. Stracił wiodącą 
rolę nauczyciela narodu Irlandzkiego. Rezygnacja z głoszenia Dobrej Nowiny doprowa-
dziła do demoralizacji dzieci i młodzieży na skale masową, co w ostateczności prowadzi 
na manowce cały naród.

PROGNOZOWANA LICZBA MIESZKAŃCÓW IRLANDII  
BEZ TURBULENCJI DZIEJOWYCH

A zatem, jaka byłaby liczba ludności Irlandii bez turbulencji dziejowych, gdyby za-
chowano płodność z początków XX stulecia? Poszukajmy na to pytanie odpowiedzi. Z ob-
liczeń prowadzonych na przykładzie Polski udało się nam ustalić, że populacja ludzkości 
na świecie w 2020 r., bez turbulencji dziejowych, liczyłaby około 13,55 mld26. W roku 

24 Zob. Ferns Report, https://en.wikipedia.org/wiki/Ferns_Report, dostęp: 24.03.2022 r.; 
zob. Commission to Inquire into Child Abuse, https://en.wikipedia.org/wiki/Commission_to_
Inquire_into_Child_Abuse, dostęp: 24.03.2022 r.; zob. „Wyborcza” zachwycona. Bo Hiszpania 
i Irlandia odchodzą od Kościoła. I z nadzieją pyta: Kiedy u nas?, https://dorzeczy.pl/kraj/76142/
wyborcza-zachwycona-bo-hiszpania-i-irlandia-odchodza-od.html, dostęp: 24.03.2022 r.

25 Zob. K. Bielawny, Syndrom dyskotekowy, https://demografia.com.pl/index.php/2022/01/30/
syndrom-dyskotekowy/, dostęp: 16.03.2022 r.

26 Zob. K. Bielawny, Dramat depopulacji, „Nasz Dziennik” 2021, nr 188, z 16 VIII.
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1900 udział mieszkańców Irlandii w populacji ogólnoświatowej wynosił 0,19%. A zatem, 
gdyby ten udział się utrzymał na podobnym poziomie przez ponad 120 lat, mieszkańcy 
Irlandii w 2020 r. liczyliby około 25 mln, a na jeden kilometr kwadratowy przypadałoby 
około 355 osób, znacznie mniej niż obecnie w Izraelu27 (377 osób na km2 – 2018 r.) czy 
w Holandii28 414 osób na km2.

A zatem co było głównym czynnikiem depopulacyjnym?
W Irlandii w 2020 r. mieszkało około 4,99 mln osób29, w tej grupie osób mi-

granci liczyli około 0,64 mln. Rodowici mieszkańcy Irlandii liczyli 4,35 mln osób. 
Aborcja pomniejszyła populację Irlandii o około 0,3 mln. Życie ludzkie nie przebie-
ga z dokładnością matematyczną, przysparza różnych perypetii, dlatego też poro-
nienia i inne zdarzenia losowe pomniejszyły populację Irlandczyków o około 1 mln 
dzieci30. Łącznie wszystkie turbulencje dziejowe pomniejszyły liczbę mieszkańców 
Irlandii na przestrzeni 120 lat o 1,3 mln, wraz z obecnymi mieszkańcami otrzymu-
jemy 6,29 mln. Do 25 mln brakuje nam jeszcze około 18,71 mln istnień ludzkich. 
Ta grupa istnień ludzkich nie ujrzała światła dziennego z powodu antykoncepcji, 
a przede wszystkim z powodu pigułki wprowadzonej do sprzedaży w 1979 r. Śro-
dowiska promujące cywilizację śmierci szczycą się środkami antykoncepcyjnymi, 
które rugują niechciane ciąże. Dla środowisk promujących cywilizację życia jest to 
jedna z największych porażek w dziejach ludzkości. Prowadzi cały rodzaj ludzki na 
manowce, do niebytu.

Główne czynniki depopulacji i mieszkańcy Irlandii  
w latach 1900 – 2020 (w milionach)

27 Zob. Izrael, https://pl.wikipedia.org/wiki/Izrael, dostęp: 18.03.2022 r.
28 Zob. Holandia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia, dostęp: 16.03.2022 r.
29 Zob. Demografia Irlandii, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_Republic_

of_Ireland, dostęp: 11.03.2022 r.
30 Obliczenia własne na podstawie: Historical abortion statistics, France, http://www.

johnstonsarchive.net/policy/abortion/ab-france.html, dostęp: 23.02.2022 r.
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PODSUMOWANIE

Największego spustoszenia w populacji irlandzkiej dokonała antykoncepcja, 
w XIX stuleciu zaraza ziemniaczana i emigracja. Przez setki lat Irlandczycy byli 
narodem, który kierował się nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego w swym 
życiu. Jednak idee cywilizacji śmierci, były tak silne i sugestywne, że dokonały naj-
większych zmian w narodzie irlandzkim. Doskonale osłabiono działalność Kościoła 
rzymskokatolickiego poprzez oskarżenia o czyny pedofilskie. Od końca XX w. Ko-
ściół stracił swą moc ewangelizacyjną. Obecnie Irlandia jest jednym z wielu krajów 
europejskich, które w tak szybkim tempie się depopulują. Główną przyczyną depo-
pulacji Irlandii jest antykoncepcja, a przede wszystkim pigułka. W ostatnich latach 
także aborcja.

DEPOPULACJA I DEKATOLIZACJA IRALNDII

STRESZCZENIE

Irlandia przez wiele stuleci zachowywała swą przynależność do Kościoła rzymsko-
katolickiego. Żadne naciski ze strony angielskiej nie spowodowały odejścia od Kościoła 
rzymskokatolickiego. Ogromnego spustoszenia w populacji irlandzkiej spowodowała zaraza 
ziemniaczana trwająca kilka lat w połowie XIX stulecia. Liczba ludności pomniejszyła się 
o ponad 50%. Ponad trzy miliony Irlandczyków wyemigrowało z Zielonej Wyspy, milion 
zmarło,  a ci, którzy pozostali liczyli nieco ponad trzy miliony. Ogromnego spustoszenia 
demograficznego w populacji irlandzkiej dokonały idee antynatalistyczne. Idee cywiliza-
cji śmierci docierające z wysp brytyjskich wytworzyły wśród Irlandczyków mentalność an-
tykoncepcyjną, aborcyjną, a z czasem także rozwodową. Irlandczycy poddani cywilizacji 
śmierci na Zielonej Wyspie nie byli w stanie powrócić do stanu  populacji z lat czterdzie-
stych XIX stulecia, kiedy to Irlandia liczyła około 8 mln mieszkańców. Liczba Irlandczyków 
mieszkających poza granicami swego kraju żyjąca zgodnie z prawem Bożym i naturalnym, 
od połowy XIX stulecia, w ciągu 170 lat  urosła  z 3 trzech milionów do 75 mln.

W Europie mentalność antykoncepcyjna i aborcyjna oraz  rozwodowa pozbawiła Irland-
czyków żywej wiary w Boga. Wiara stała się tylko i wyłącznie dziedzictwem kulturowym. 
Co ostatecznie doprowadziło ten naród do zaakceptowania w swym życiu cywilizacji śmier-
ci, która prowadzi ich naród do niebytu.
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DEPOPULATION AND THE DECATOLISATION OF IRELAND

SUMMARY

Ireland has retained its affiliation to the Roman Catholic Church for many centuries. 
No pressure from the English caused a departure from the Roman Catholic Church. Great 
havoc was wreaked on the Irish population by a potato blight that lasted for several years in 
the mid-19th century. The population declined by more than 50%. Over three million Irish 
emigrated from the Green Isle, one million died and those who remained numbered just over 
three million. Enormous demographic havoc was wrought on the Irish population by anti-
natalist ideas. The ideas of the civilisation of death coming from the British Isles created an 
anti-conception, abortion and, in time, divorce mentality among the Irish. The Irish subjected 
to the civilisation of death on the Green Isle were unable to return to the population levels of 
the 1840s, when Ireland had a population of around 8 million. The number of Irish people 
living outside their country living according to God’s and natural law has grown from 3 mil-
lion to 75 million in 170 years since the mid-19th century.

In Europe, the contraception and abortion and divorce mentality has robbed the Irish of a 
living faith in God. Faith became solely a cultural heritage. Which ultimately led this nation 
to accept a civilisation of death in their lives that is leading their nation into non-existence.

ENTVÖLKERUNG UND DEKATOLISIERUNG VON IRLAND

ZUSAMMENFASSUNG

Irland hat seine Zugehörigkeit zur römisch-katholischen Kirche über viele Jahrhunderte 
hinweg beibehalten. Kein Druck von Seiten der Engländer führte zu einem Austritt aus der 
römisch-katholischen Kirche. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die irische Bevölkerung von 
einer mehrjährigen Kartoffelfäule heimgesucht, die große Schäden anrichtete. Die Bevölke-
rung ging um mehr als 50 % zurück. Mehr als drei Millionen Iren wanderten von der Grünen 
Insel aus, eine Million starb, und die Zurückgebliebenen zählten knapp über drei Millionen. 
Die antinatalistischen Ideen haben der irischen Bevölkerung enormen demografischen Scha-
den zugefügt. Die von den britischen Inseln stammenden Vorstellungen von der Zivilisation 
des Todes führten bei den Iren zu einer Anti-Empfängnis-, Abtreibungs- und mit der Zeit 
auch Scheidungsmentalität. Die Iren, die auf der Grünen Insel dem zivilisatorischen Tod 
ausgesetzt waren, waren nicht in der Lage, das Bevölkerungsniveau der 1840er Jahre wieder 
zu erreichen, als Irland rund 8 Millionen Einwohner hatte. Die Zahl der Iren, die außerhalb 
ihres Landes leben und nach dem Gesetz Gottes und der Natur leben, ist in 170 Jahren seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts von 3 Millionen auf 75 Millionen gestiegen.

In Europa hat die Mentalität der Verhütungsmittel, der Abtreibung und der Scheidung 
den Iren den lebendigen Glauben an Gott genommen. Der Glaube wurde zu einem reinen 
Kulturerbe. Das hat letztlich dazu geführt, dass dieses Volk eine Zivilisation des Todes in 
seinem Leben akzeptiert hat, die seine Nation in die Nichtexistenz führt.
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PRZESZŁOŚĆ KOŚCIOŁA W KISIELICACH W ZARYSIE

Kisielice (niem. pierwotna nazwa Vrienstadt później uległa przekształceniu na 
Freistadt, Freystadt)1 to niewielkie miasto na Pojezierzu Iławskim, pierwotnie wy-
budowane między jeziorem Rakowym (d. Rackerse), a rzeczką Gardeją (d. Garden-
ga, Gardęga). 

Miasto zostało lokowane przed 1331 rokiem. Przywilej lokacyjny wystawiła 
kapituła pomezańska dla Jana i Ludwika Stangów dnia 22 grudnia 1293 roku, po-
lecając wybudowanie kościoła. Parafia powstała w latach 1315 – 1320. W latach 
1331 – 1340, rodzina Stangów wybudowała kościół, w południowej części miasta2. 

* Ks. mgr lic. Andrzej Starczewski – dyrektor Muzeum Diecezji Elbląskiej, diecezjalny kon-
serwator zabytków, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3127-7849, E-mail: astarczewski@op.pl

1 W. Chojnacki, Słownik polskich nazw miejscowości w b. Prusach Wschodnich i na obsza-
rze b. Wolnego Miasta Gdańska według stanu z 1941 r., Poznań 1946, s. 26, 105; M.P. z 1946 r. 
Nr 142, poz. 262, Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 
12 listopada 1946 r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości § 1. Na podstawie 
art. 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ustalaniu nazw 
miejscowości i o numeracji nieruchomości (Dz.U. R.P. Nr 94, poz. 850) oraz art. 2 dekretu z dnia 13 
listopada 1945 r. o zarządzie ziem odzyskanych (Dz.U. R.P. Nr 51, poz. 295), ustala się w brzmie-
niu polskim nazwy oraz pisownię miejscowości podanych w § 1. Podpisali: Minister Administracji 
Publicznej dr Wł. Kiernik, Za Ministra Ziem Odzyskanych Wł. Czaykowski, Podsekretarz Stanu; 
https://pojezierzeilawskie.pl/kisielice.html [dostęp 25.09.2022].

2 J. Obłąk, Rocznik diecezji warmińskiej rok 1985, red. W. Szymański, Olsztyn 1985, s. 474; 
J. Wiśniewski, Kościoły i kaplice na terenie byłej diecezji pomezańskiej, 1243 – 1821 (1992), cz. 1, 
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Średniowieczne miasto otoczone było murami, do którego prowadziły trzy bramy: 
Biskupiecka, Prabucka i Wodna W późniejszych latach, punktem centralnym miasta 
był trójkątny rynek o wymiarach 94×28×10 m. Do 1945 roku kościół usytuowany 
był przy południowej pierzei rynku3.

Pierwotny kościół został wybudowany z cegły gotyckiej, posadowiony na ka-
miennym fundamencie i przykryty dachówką ceramiczną. Od strony wschodniej 
posiadał drewnianą wieżę, na której były zawieszone dzwony4. Był zbudowany na 
rzucie prostokąta jako budowla jednonawowa, bez wydzielonego prezbiterium5, 
o wymiarach: długość 40 m, szerokość 20 m, wysokość 12 m6.

Nowo wybudowany kościół w XIV wieku, nosił zapewne tytuł św. Jana Ewan-
gelisty. Symbol tego patrona, orzeł, występował na średniowiecznych pieczęciach 
miasta i nawiązywał do herbu diecezji pomezańskiej7. Po II wojnie światowej po 
przejęciu świątyni przez katolików, w Archiwum diecezji warmińskiej posługiwano 
się tytułem – Parafia Świętej Rodziny8. Od 1972 roku został potwierdzony obecny 
tytuł kościoła – Matki Boskiej Królowej Świata, z wyznaczonym świętem patronal-
nym na dzień 31 maja9.

W czasie reformacji, w 1576 roku, kościół został przejęty przez wspólnotę 
protestancką. Wówczas dokonano przebudowy wnętrza. W dniu 28 stycznia 1653 
uległ spaleniu, ale dość szybko odbudowano go w latach 1659 – 1660. W tym czasie 
zostaje wyposażony w nowe dzwony. W 1696 roku, kościół otrzymał nowy dwu-
kondygnacyjny, rzeźbiony ołtarz główny. Było to dobrej klasy dzieło snycerskie. 
W głównej części ołtarza przedstawiono Grupę ukrzyżowania, ujętą pomiędzy spi-
ralnymi kolumnami. Na lewym uszaku była rzeźba przedstawiająca klęczącego fun-
datora Otto Friedricha von der Groebena, na prawym zaś klęcząca postać kobiety, 
prawdopodobnie jego żona. W górnej kondygnacji umieszczony był obraz olejny na 
płótnie, przedstawiający Trójcę Świętą; z prawej – Boga Ojca w koronie, siedzącego 
na tronie, z lewej Chrystusa trzymającego w dłoni drzewo krzyża, a centralne nad 
Nimi gołębica, symbol Ducha Świętego. Całość ołtarza wieńczyła figura Chrystusa 
Zmartwychwstałego. W predelli był obraz olejny na desce, z przedstawieniem Ostat-

Elbląg 1999, s. 185 – 186; A. Kopiczko, Rocznik archidiecezji warmińskiej 2019, Olsztyn 2019, 
s. 78; J. Jezierski, Kisielice. Opis dziejów parafii, w: Informator diecezji elbląskiej 2022, red. P. To-
warek, A. Piotrowski, K. Pączkowski, Elbląg 2022, s. 128.

3 https://pojezierzeilawskie.pl/kisielice.html [dostęp 25.09.2022].
4 R. Bażanowski, Kościoły i parafie diecezji mazurskiej. Przeszłość i teraźniejszość. Historia 

kościołów i parafii ewangelickich w zarysie ze szczególnym uwzględnieniem ich losów po 1945 
roku, t. 1, Olsztyn 2019, s. 233.

5 J. Obłąk, Rocznik diecezji warmińskiej rok 1985, s. 473.
6 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1955 – 1960, Kwestionariusz 

w sprawie własności kościelnej parafii w Kisielicach.
7 M. Gumowski, Pieczęcie i herby miast pomorskich, Toruń 1939, s. 97 – 98; W. Rozynkowski, 

Omnes Sancti et Sanctae Dei. Studium nad kultem świętych w diecezjach pruskich państwa zakonu 
krzyżackiego, Malbork 2006, s. 93.

8 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1946 – 1954; Teczka obiek-
towa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1955 – 1960; Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, 
Kisielice 1961 – 1977.

9 J. Obłąk, Rocznik diecezji warmińskiej rok 1985, s. 474.
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niej Wieczerzy10. Na ścianie północnej wybudowano emporę, którą udekorowano 
wizerunkami czternastu pastorów ewangelickich. W roku 1726 zbudowano organy11.

W roku 1775, rozległy kolejny pożar, niszczy prawie doszczętnie miasto. W la-
tach 1856 – 1857 mieszkańcy Kisielic, przy wsparciu finansowym króla Fryderyka 
Wilhelma IV, wystawiają wieżę kościelną, dobudowaną do bocznego korpusu. Zo-
stała zaprojektowana i wykonana przez książęcego architekta Friedricha Augusta 
Stülera, ucznia i następcy Karla Friedricha Schinkla12. Była wyższa niż poprzednia 
gotycka i miała wysokość 45 metrów13.

W dniu 23 stycznia 1945 wkroczyły do miasta wojska Armii Sowieckiej, powo-
dując wielkie straty na ziemi kisielickiej. Zostaje zniszczony dorobek wielu poko-
leń, w tym świątynia gotycka. Spaleniu i zawaleniu uległa cała konstrukcja dachowa 
z poszyciem ceramicznym, uszkadzając wnętrze kościoła14. Zachowała się grani-
towa płyta nagrobna z napisem w języku polskim, poświęcona Albrechtowi Wal-
dowskiemu z Wałdowa koło Kisielic. Pochodził on z polskiej rodziny szlacheckiej 
Grampnerów. Został pochowany w 1596 roku, przed wielkim ołtarzem. Epitafium 
pochodzi z XIX wieku, ponieważ wymieniono pierwotne, które zniszczył czas.

W 1946 roku, Kisielice tracą prawa miejskie, które ponownie odzyskały 1 stycz-
nia 1986 roku.

Po wojnie rozpoczęto odbudowę tego co pozostało i nadawało się do odbudowy. 
Cała zrujnowana zabudowa rynku kisielickiego została rozebrana. Jedynie pozosta-
ły mury gotyckiego kościoła i neogotycka plebania, w której urządzono tymczasową 
kaplicę do sprawowania kultu.

10 https://fotopolska.eu/1577204,foto.html?s=2.77&cx=834&cy=2002 [dostęp 25.09.2022]
11 R. Bażanowski, Kościoły i parafie diecezji mazurskiej, s. 233.
12 P. Birecki, Ewangelickie budownictwo kościelne w Prusach Zachodnich. Relacje między 

państwem a Kościołem ewangelicko-unijnym, Toruń 2014, s. 98.
13 J. Wiśniewski, Kościoły i kaplice na terenie byłej diecezji pomezańskiej, s. 186.
14 K. Bielawny, Kościoły poewangelickie w granicach diecezji elbląskiej do 2016 r., w: Srebrny 

jubileusz diecezji elbląskiej. Tradycja. Struktury. Ludzie, red. W. Zawadzki, Elbląg 2018, s. 94.
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Na ilustracji: ruiny kościoła w Kisielicach po II wojnie światowej (widok od strony za-
chodniej)15

PIERWSZA DEKADA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Przed II wojną światową do parafii należało ok. 4 tysięcy ewangelików. Była to 
stacja diakonijna, obsługiwana przez dwóch pastorów16. 

Ks. Jan Przybylski ze Zgromadzenia św. Michała Archanioła w dniu 25 czerwca 
194617 został ustanowiony pierwszym, powojennym katolickim proboszczem w Ki-
sielicach, by służyć i organizować duszpasterstwo dla nowoprzybyłych osiedleń-
ców18.. W kwestionariuszu z 1946 roku, skierowanym do Kurii Biskupiej, dotyczą-
cym stanu zachowania parafii po działaniach II wojny światowej, nowy proboszcz 
zanotował, że kościół wówczas pod wezwaniem św. Rodziny jest spalony19. Jesz-

15 http://www.aefl.de/freystadt-kisielice/Michal-2011_05_07/freystadt-kisielice/hist/hist/spal-
ony kosciol.jpg [dostęp 27.09.2022]

16 R. Bażanowski, Kościoły i parafie diecezji mazurskiej, s. 233.
17 J. Wiśniewski, Kościoły i kaplice na terenie byłej diecezji pomezańskiej, s. 545.
18 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1945 – 1992, Słownik, 

cz. 2, Olsztyn 2007, s. 238.
19 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1946 – 1954, Kwestionariusz 

Kurii Biskupiej w Olsztynie, Nr 73/46/II, z dnia 29.11.1946; Spis inwentarza i majątku kościelnego 
rzym.-kat. w Kisielicach, z dnia 09.09.1946.
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cze w 1955 roku, podczas wizytacji dziekańskiej, ks. Zygmunt Geneja ze Sztumu, 
zapisał, że kościół rzymskokatolicki został zburzony w czasie działań wojennych 
tak dokładnie, że zaledwie można znaleźć jego ślady. Ongiś kościół katolicki, a do 
wojny protestancki, zabytkowy, duży, został wypalony i nie jest w stanie używalno-
ści20. W kolejnym formularzu Kurii Biskupiej, z 1947 roku, dotyczącego kosztów 
na roboty remontowe i odbudowę zburzonych przez działania wojenne, znajduje 
się informacja, że w zniszczonym kościele gotyckim, nie przeprowadzono żadnych 
robót. Kosztorysy i rysunki z planami architektonicznymi, zostały przekazane do 
odpowiednich władz świeckich, lecz nie było na nie żadnej reakcji i odpowiedzi. 
Proboszcz, w piśmie do Biskupa Warmińskiego, zaznaczył, że gdyby coś dali (wła-
dze państwowe, AS) to same formalności, mnie odstraszają. To architekt, to do-
kładność w odbudowie stylu21. Należy też zaznaczyć, że Wydział do Spraw Wyznań 
przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie, wytypował spalony 
kościół do rozbiórki22.

Dopiero w roku następnym, zaplanowano wykonanie sklepienia, przemurowa-
nie ocalałej wieży, oraz pokrycie dachu. Wówczas parafia posiadała własne fun-
dusze, na kwotę 50 000 zł i planowała zaciągnąć kredyt skarbowy, w wysokości 
2 000 000 zł. Do całkowitego ukończenia prac przy zniszczonym kościele, proboszcz 
szacował koszty, na sumę 8 000 000 zł23. Na początku 1948 roku, zostało zakupione 
z tartaku drewno, na zadaszenie połowy dachu kościoła. W całości, na zbudowanie 
więźby dachowej, potrzeba było 40 sztuk belek 14-metrowych o przekroju 18 cm × 
16 cm, oraz 30 sztuk 7. metrowych, o przekroju 20 cm × 20 cm. Proboszcz w tym 
czasie, podjął z młodzieżą społeczną akcję, przy usunięciu gruzu z wnętrza kościoła. 
Ustawiono też drewniane rusztowanie, by wzmocnić koronę murów i przygotować 
je do budowania konstrukcji dachowej. Dysponował wówczas sumą 20 000 zł, ze-
branych z dobrowolnych ofiar parafian24.

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie, mgr Zbigniew Rewski, pod-
jął starania, o przyznanie subwencji z Ministerstwa Kultury i Sztuki, na zabezpie-
czenie murów zabytkowego kościoła. Jednak, mimo podjętego wysiłku, nie uzyskał 
kredytu na ten cel. Dlatego zwrócił się do Kurii Biskupiej w Olsztynie, o pomoc 
finansową dla parafii. Argumentował, że został zebrany materiał drzewny na od-
budowę dachu, lecz brak środków nie pozwala na rozpoczęcie prac, a to byłoby 

20 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1955 – 1960, Wizytacja dzie-
kańska z dnia 20.10.1955 roku, przeprowadzona przez dziekana sztumskiego ks. Zygmunta Geneję.

21 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1946 – 1954, Pismo z dnia 
23.01.1948, proboszcza ks. Jana Przybylskiego do Kurii Biskupiej w Olsztynie.

22 APO, PWRN, WdsW, sygn. 444/4/36, 148; R. Bażanowski, Kościoły i parafie diecezji ma-
zurskiej, s. 233.

23 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1946 – 1954, Pismo Kurii Bi-
skupiej w Olsztynie, Nr 2180 – I/47, z dnia 27.10.1947, Formularz kosztów na roboty remontowe 
i odbudowę zburzonych przez działania wojenne lub budowę nowych kościołów i zakładów katolic-
kich w Diecezji Warmińskiej na rok 1948, podpisał ks. Stanisław Kobyłecki, Kanclerz Kurii.

24 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1946 – 1954, Pismo z dnia 
23.01.1948, proboszcza ks. Jana Przybylskiego do Kurii Biskupiej w Olsztynie.
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pożądane z punktu widzenia konserwatorskiego. Podpowiadał, że pomoc techniczną 
można uzyskać ze strony Architekta Powiatowego25.

Wiosną 1949 roku, Kuria Biskupia w Olsztynie, wsparła finansową zapomogą 
prace przy odbudowie spalonego kościoła. Jednocześnie, w trybie pilnym, prosi-
ła o informację, w jakim stanie znajduje się w tej chwili kościół, co zrobiono, co 
w najbliższym sezonie budowlanym jest zaplanowane, oraz ile potrzeba środków 
finansowych26. Wnętrze było już oczyszczone z gruzu i prace na dachu były ukoń-
czone w ¾. Na pozostałą część zabrakło środków finansowych. Do Administratora 
Apostolskiego, Teodora Benscha (ust. 15.08.1945 – 26.01.1951)27, proboszcz argu-
mentował: więcej zebrać nie mogę, ludzie biedni, ścigani podatkami, wraz ze mną, 
ledwie dychają. By całość zadaszyć i zabezpieczyć kościół od wpływów atmosfe-
rycznych, na samą robociznę, potrzeba było 200 000 zł. Architekt Powiatowy, mimo 
trzykrotnych próśb, o zrobienie kosztorysów, nie pojawił się na placu budowy, ani 
nie odpowiedział na prośbę proboszcza, który w piśmie do Biskupa napisał, że Ar-
chitekt jest bardzo zajęty i ponadto, nie ma zielonego pojęcia28. W roku 1951, Kuria 
Biskupia prosi proboszcza o przesłanie wiadomości: jak przedstawia się obecna sy-
tuacja odbudowy kościoła, oraz jaka jest wysokość konta budowlanego, po przeli-
czeniu na nową walutę29.

W 1952 rozpoczął się kolejny etap odbudowy dachu kościoła. Rząd przyznał 
niewielkie środki na zakup drewna, około 10 m3. Proboszcz w liście do Biskupa, fakt 
ten skwitował, że według ich planu, odbudowywałbym kościół 120 lat, jak Noe arkę. 
By tego uniknąć, zostało zakupione 50 m3 drzewa z lasów prywatnych i to taniej, 
aniżeli z lasów państwowych. Była to suma 25 000 zł. Zakup 16 000 sztuk dachówki 
ceramicznej, na pokrycie dachu wyniósł 9000 zł. Biskup w rozmowie, przyrzekł 
wydatną pomoc przy odbudowie kościoła, ogłaszając zbiórkę z ofiar zebranych 
podczas jednej niedzieli, we wszystkich parafiach diecezji30. Na początku sierpnia 
1952 roku, Wikariusz Kapitulny i Generalny, ks. Wojciech Zink (ust. 1951 – 1953)31 
wydał decyzję o wyasygnowaniu w pierwszej transzy, 20 000 zł. Środki te, zosta-
ły przelane na konto parafialne 4 sierpnia 1952 roku. Jednocześnie, zapewniono 
proboszcza, że Kuria Biskupia będzie nadal pomagać, według swoich możliwości, 

25 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1946 – 1954, Pismo Nr 
K. Szt. V – 17 – 19/48, z dnia 27.11.1948, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, mgr 
Zbgniewa Rewskiego do Kurii Biskupiej w Olsztynie.

26 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1946 – 1954, Pismo Nr 
1746/49, z dnia 02.05.1949, Wikariusza Generalnego Kurii Biskupiej w Olsztynie do proboszcza 
ks. Jana Przybylskiego.

27 A. Szorc, Bensch Teodor, EK, t. II, k. 275; A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji 
warmińskiej, s. 20;

28 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1946 – 1954, Pismo 
z dnia12.05.1949, proboszcza ks. Jana Przybylskiego do Kurii Biskupiej w Olsztynie.

29 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1946 – 1954, Pismo Nr 97/51, 
z dnia 07.01.1951, Wikariusza Generalnego Kurii Biskupiej w Olsztynie do proboszcza ks. Jana 
Przybylskiego.

30 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1946 – 1954, Pismo z dnia 
30.06.1952, proboszcza ks. Jana Przybylskiego do Kurii Biskupiej w Olsztynie.

31 A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej, s. 332.
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z zastrzeżeniem, że nie pokryje całości kosztów32. Na koniec marca roku następne-
go, Ordynariusz Diecezji Warmińskiej, zwrócił się z prośbą do proboszcza, o przej-
ściowy zwrot sumy 15 000 zł, z udzielonych przez diecezję subwencji, na obudowę 
kościoła. Prośba ta, była spowodowana katastrofalną sytuacją finansową Diecezji, 
spowodowaną niezwykle wysokim i niespodziewanym domiarem podatkowym. 
Jednocześnie, proboszcz dostał zapewnienie, że po dwóch miesiącach, suma ta zo-
stanie zwrócona33. Dnia 9 kwietnia 1953 roku, proboszcz w Narodowym Banku 
Polskim w Iławie, dokonał przelewu w wysokości 15 000 zł, na rzecz Kurii Bisku-
piej w Olsztynie. Kwota ta, rzeczywiście została zwrócona po dwóch miesiącach34.

Ze względu na otrzymane dotacje z Kurii Biskupiej w Olsztynie, proboszcz zle-
cił inż. Janowi Nowakowskiemu z Torunia, sporządzenie szczegółowego kosztory-
su, odbudowy kościoła w Kisielicach. Został on wykonany 17 lipca 1952 na podsta-
wie Cennika Robót Budowlanych i Instalatorskich. Zestawienie kosztów dotyczyło 
następujących prac remontowych:

 – murowe: wykonanie gzymsu wokół muru kościoła, filarów wolnostojących, muru 
grubego i muru o grubości jednej cegły w ścianie szczytowej, ułożenie dźwiga-
rów; materiały – 11 491,72 zł; robocizna – 2866,94 zł; razem – 14 358,66 zł.

 – ciesielskie: wykonanie rusztowania przy ścianie szczytowej i ścianach we-
wnętrznych, ułożenie belek stropowych i zestawienie więźby dachowej, przybi-
cie podsufitki, ołacenie dachu pod dachówkę; materiały – 33 002,82 zł; roboci-
zna – 7836,35 zł; razem – 40 839,17 zł.

 – tynkowe: wykonanie tynków z zaprawy wapienno-cementowej, sufitowych 
i ściennych, na matach trzcinowych; materiały – 3604,77 zł; robocizna – 
5056,68 zł; razem – 8660,45 zł.

 – blacharsko-dekarskie: ułożenie dachówki esówki, gąsiorów na kalenicach i na-
rożach, opasanie przy murach szczytowych, gzymsie blachą cynkową, założenie 
rynien i rur spustowych; materiały – 19 612,42 zł; robocizna – 4350,45 zł; ra-
zem – 23 962,87 zł.

 – posadzkowe: materiały – 4875 zł; robocizna – 1111,50 zł; razem – 5986,50 zł.
Całość zadania z 5% narzutem, zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Minister-

stwa Budownictwa, Nr 18, poz. 152, wynosiła: 131 885,21 zł.
Kosztorys ten, został zatwierdzony przez Wydział Budownictwa Prezydium Po-

wiatowej Rady Narodowej w Iławie35.

32 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1946 – 1954, Pismo Nr 2260/52, 
z dnia 04.08.1952, Wikariusza Generalnego Kurii Biskupiej w Olsztynie do proboszcza ks. Jana 
Przybylskiego.

33 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1946 – 1954, Pismo Nr 608/53, 
z dnia 31.03.1953, Ordynariusza Diecezji Warmińskiej do proboszcza ks. Jana Przybylskiego.

34 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1946 – 1954, Pismo, z dnia 
09.04.1953, proboszcza ks. Jana Przybylskiego do Kurii Biskupiej w Olsztynie.

35 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1946 – 1954, Kosztorys szcze-
gółowy odbudowy kościoła w Kisielicach, na podstawie analizy Cennika Robót Budowlanych i In-
stalatorskich, z dnia 17.07.1952, sporządził inż. Jan Nowakowski, ul. Targowa 40, Toruń.
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Jeszcze pod koniec 1955 roku, nabożeństwa dla wspólnoty liczącej ok. 4 tysię-
cy osób, odbywały się w ciasnej, zawilgoconej, poewangelickiej plebanii36. Prace 
przy odbudowie kościoła, zatrzymały się na kilka lat. Zakupione materiały budow-
lane ulegały zniszczeniu i rozkradzeniu a także część została sprzedana. Z każdym 
dniem, brakowało porozumienia pomiędzy proboszczem a parafianami. To spowo-
dowało ogromne napięcia. W takiej atmosferze wzajemnego braku zaufania, nie 
było możliwości prowadzenia prac przy odbudowie tego gotyckiego kościoła.

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie w dniu 29 stycznia 
1957 roku, w związku z informacją pana Olszewskiego z Rady Parafialnej z Ki-
sielic, przekazaną na spotkaniu w urzędzie, dnia 13 stycznia 1957 roku, wyraziło 
zgodę na odbudowę spalonego kościoła w Kisielicach. Jednocześnie poinformo-
wało, że Prezydium nie jest w stanie przydzielić materiałów budowlanych i parafia 
winna starać się o nie we własnym zakresie. Natomiast w sprawie zatwierdzenia 
dokumentacji należy zwrócić się do Wojewódzkiego Zarządu Architektoniczno – 
Budowlanego i Konserwatora Zabytków w Olsztynie37. Rada Parafialna 20 lutego 
1957 roku, wystosowała do Biskupa w Olsztynie, skargę na księdza proboszcza Jana 
Przybylskiego. Informowali, że w posiadaniu Gminnej Rady był pewien obszar lasu, 
więc dostaliśmy bezpłatnie 80 festmetrów budulca, był już zakupiony i zlasowany 
wagon wapna i wóz gwoździ w skrzynkach. Dziś nie ma nic. Ksiądz wysprzedał 
wszystko i nikogo nie pytał, nie zwracał uwagi na żadne protesty, a co śmielszych 
upominających się o dobro kościoła parafian, wypublikował z ambony (…). Prosi-
my Jego Ekscelencję o rozpatrzenie naszej skargi, jak również uprzejmie prosimy 
o przybycie Jego Ekscelencji do nas na miejsce i zbadanie spraw (…)38. Kanclerz 
Kurii Biskupiej, poinformował proboszcza ks. Jana Przybylskiego, że w dniu 24 
marca 1957 roku, przybędzie Biskup do Kisielic, prywatnie i z zamiarem wygło-
szenia na sumie kazania. Nakazał też, aby tydzień wcześniej powiadomić parafian 
o tym fakcie39. Przed przyjazdem Biskupa, proboszcz pisze do Niego obszerny list, 
w którym tłumaczy obiektywne trudności, z odbudową kościoła. Wspomina o dzia-
łaniach Urzędu Bezpieczeństwa i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wy-
działu ds. Wyznań. W 1949 roku, Urząd Bezpieczeństwa, wraz Milicją Obywatelską 
zabrali znaczną część desek na budowę podium, w związku z pochodem na 1 maja. 
Proboszcz opisuje też brak współpracy z Radą Parafialną. Znaczącym powodem 
zatrzymania prac, był też brak funduszy. List do Biskupa kończy słowami: Z wiązką 
cierpień, składa Jego Ekscelencji list wyczerpujący NT. żyjący na gruzach parafii już 

36 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1955 – 1960, Wizytacja dzie-
kańska z dnia 20.10.1955 roku, przeprowadzona przez dziekana sztumskiego ks. Zygmunta Geneję.

37 J. Wojtkowski, Diecezja warmińska w latach 1945 – 1972, KMW 1(1996), s. 90; AAWO, 
Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1955 – 1960, Pismo Nr Wl/15/57 z dnia 
29.01.1957 r. Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie do Księ-
dza Biskupa w Olsztynie, skarga na Januszko do Księdza Proboszcza Jana Przybylskiego Parafii 
Kisielice.

38 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1955 – 1960, Pismo z dnia 
20.02.1957 r. Rady Parafialnej do Księdza Biskupa w Olsztynie, skarga na Księdza Proboszcza 
Jana Przybylskiego Parafii Kisielice.

39 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1955 – 1960, Pismo Nr 979/57 
z dnia 1.03.1957 r., Kanclerza Kurii Biskupiej w Olsztynie do Ks. Proboszcza Jana Przybylskiego.
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od września 1946 r.40. Po spotkaniu Biskupa Tomasza Wilczyńskiego w Kisielicach 
z proboszczem i Radą Parafialną, w dniu 24 marca 1957 roku, zostały podjęte ważne 
decyzje, w związku z odbudową kościoła. Biskup delegował dziekana sztumskiego 
ks. Zygmunta Geneję, który w dniu 1 maja 1957 roku, dokonał wyboru Komitetu 
Odbudowy kościoła. Do tego Komitetu weszli przeważnie ludzie nowi, bez obciążeń 
z przeszłości i pełni zapału. Dalej, dziekan pisał do Biskupa Warmińskiego: Można 
mieć nadzieję, że ruszą sprawę z miejsca. Wszelką jednak akcję w kierunku odbudo-
wy kościoła, uzależniają od zmiany na stanowisku proboszcza. Bowiem w niechęci 
swej do obecnego proboszcza są nieprzejednani. Nie widziałem dotychczas takie-
go nastawienia wiernych do duszpasterza, jakie można zaobserwować w Kisieli-
cach. Nieporozumienie między proboszczem a parafianami wzrasta z każdą chwilą, 
zwłaszcza że ks. Przybylski świadomie szerzy wieści o fantastycznych wprost kosz-
tach odbudowy – według jego obliczeń, obciążenie jednej rodziny, wyrażałoby się 
sumą czternastu tysięcy złotych – wprowadzając tym samym zamieszanie i studząc 
wszelki dobry zapał. (…) …sądzę, że dla dobra Kościoła należałoby sprawę Kisielic 
rozwiązać bezzwłocznie41.

Dnia 15 lipca 1957 roku nastąpiła zmiana na stanowisku proboszcza. Nowym 
administratorem na okres dwóch miesięcy, został ks. Józef Sojka (ust. 19.07.1957)42.

Kanclerz Kurii Biskupiej, dnia 1 sierpnia 1957 roku powiadomił ks. Józefa 
Sojkę, że projekt odbudowy kościoła wymaga pewnych poprawek, by mógł być 
zatwierdzony. Dlatego był poproszony o spotkanie z ks. prof. Janem Obłąkiem, die-
cezjalnym konserwatorem zabytków, który miał dać odpowiednie wskazówki43.

40 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1955 – 1960, Pismo z dnia 
28.02.1957 r. Księdza Proboszcza Jana Przybylskiego do Księdza Biskupa Tomasza Wilczyńskiego 
w Olsztynie.

41 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1955 – 1960, Pismo Nr 83/57 
z dnia 15.05.1957 r. Dziekana Sztumskiego ks. Zygmunta Geneji do Księdza Biskupa Tomasza Wil-
czyńskiego w Olsztynie, dotyczące wyboru Komitetu Odbudowy Kościoła.

42 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1955 – 1960, Protokół zdaw-
czo-odbiorczy parafii św. Jana Chrzciciela w Kisielicach z dnia 16.07.1957 r. w obecności Dziekana 
Sztumskiego ks. Zygmunta Geneji; A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej, 
s. 263 – 264.

43 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1955 – 1960, Pismo Nr 
2931/57 z dnia 1.08.1957 r. Kanclerza Kurii Biskupiej w Olsztynie do ks. Józefa Sojki.
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Na ilustracji: Odbudowa więźby dachowej kościoła 
w Kisielicach w 1958 roku (widok od strony wschod-
niej)44.

DZIAŁANIA KSIĘŻY PALLOTYNÓW PRZY ODBUDOWIE 
KOŚCIOŁA

Wielkie dzieło odbudowy zniszczonego przez wojnę kościoła, zostało powierzo-
ne Księżom Pallotynom. Ks. Stanisław Marszał z tego Zgromadzenia, od 22 września 
1957 roku, do 10 sierpnia 1965, był proboszczem w Kisielicach45. W dniu przejęcia 
parafii, w obecności dziekana z Iławy ks. Stanisława Tęgowskiego, ustępującego 
ks. Jana Przybylskiego, nowego proboszcza oraz sześciu przedstawicieli Rady Pa-
rafialnej – Józefa Rogackiego, Wacława Żaka, Alojzego Splocharskiego, Romana 
Lewandowskiego, Zdzisława Kuśmierza i Adama Olszewskiego, został spisany 
Protokół tradycji Kościoła i roli parafialnej w Kisielicach. Zostały w nim zawarte 
następujące informacje: Kościół poprotestancki wypalony, został przekazany w roku 

44 http://www.aefl.de/freystadt-kisielice/Michal-2011_05_07/freystadt-kisielice/hist/hist/
odbudowa kosciola.jpg [dostęp 27.09.2022]

45 Księga zmarłych polskich pallotynów i pallotynek, w: libermortuorum.pl/zmarli.php?bi-
ograf+460 [dostęp 15.11.2020]
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1948 przez ówczesnego starostę powiatu suskiego Edwarda Ligockiego, ówczesne-
mu administratorowi parafii, Księdzu Janowi Przybylskiemu. Dokumentu brak, treść 
dokumentu odtwarza z pamięci ks. Jan Przybylski mniej więcej w następującym 
brzmieniu: Kościół poewangelicki zostaje przyznany dla kultu rzymskokatolickiego. 
Kościół trzeba jak najrychlej odbudować, żeby mury nie uległy dalszemu zniszczeniu 
i przede wszystkim postarać się o tytuł własności, względnie użytkowania. Zostały 
też zanotowane informacje dotyczące materiałów budowlanych, które były groma-
dzone na odbudowę kościoła. Znajduje się około pięć metrów wapna gaszonego. 
Ks. Jan Przybylski twierdzi, że pożyczył panu Bronisławowi Rejowskiemu z Kisielic 
około trzydzieści cztery kwintali wapna. Ks. Przybylski oświadcza, że w najkrótszym 
czasie postara się o zwrot tego wapna. Dalej wypożyczył metr sześcienny wapna ga-
szonego panu Aleksandrowi Sokołowskiemu z Iławy. Przejmujący ks. administrator 
prosi o podanie terminu zwrotu i prosi o zwrot nie w pieniądzach ale w naturze. (…) 
Według rachunku z dnia 6 grudnia 1950 r. zakupiono w Łodzi 15 tyś 180 kg niega-
szonego wapna, za cenę sto jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt zł. w starej walucie. 
Na rachunku ok. siedem ton wapna nie ma dowodów rozchodowych. Wapno znajdu-
jące się w dole zostanie przez radę parafialną przemierzone i wtedy protokolarnie 
ustali się manko z ks. administratorem Stanisławem Marszałem. Drzewa budowla-
nego było w przybliżeniu ca 80 m sześciennych. Obecnie nie ma żadnego drzewa. 
Drzewo zostało przetarte. Pewna część drzewa została wydana do Prezydium pod 
przymusem, przy pomocy MO. Znikoma część znajduje się w wieży. Część drzewa 
sprzedano panu Franciszkowi Zientarskiemu, dalej kościołowi w Świętem, powiat 
Grudziądz, dalej sprzedano drzewo panu Matuszewskiemu i to 0,71 m sześciennych, 
część drzewa sprzedano do parafii Biskupiec. Pierwotnie drzewo miało być zwró-
cone, lecz pobrano za drzewo gotówkę. Suma za sprzedane drzewo wynosi 6400 zł. 
Rada parafialna nie zgadza się na cenę sprzedaży drzewa. W uwagach końcowych 
Rada parafialna prosi o ustalenie, ile drzewa zostało sprzedanego, komu i po jakiej 
cenie. Rada również prosi o zwrot drzewa, wypożyczonego w myśl umowy do parafii 
Biskupiec46. Podczas wizytacji dziekańskiej w grudniu 1957 roku, ks. dziekan Sta-
nisław Tęgowski w protokole zanotował, że gromadzone są fundusze na odbudowę 
spalonego kościoła. Niesnasek między ks. proboszczem a parafianami nie ma. Daw-
ne nieporozumienia między byłym proboszczem a parafianami idą w zapomnienie47. 
Nowy proboszcz rozpoczął zbiórkę pieniężną wśród parafian, na odbudowę kościoła. 
Składki miejscowych parafian ani w połowie nie wystarczają na pokrycie dużych 
kosztów odbudowy. Dlatego ks. proboszcz Marszał prawie w każdą niedzielę wy-

46 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1955 – 1960, Protokół z dnia 
22.09.1957 r. Tradycji Kościoła i roli parafialnej w Kisielicach, podpisany przez dziekana z Iła-
wy ks. Stanisława Tęgowskiego, ustępującego ks. Jana Przybylskiego, nowego proboszcza Stani-
sława Marszał oraz sześciu przedstawicieli Rady Parafialnej (Józef Rogacki, Wacław Żak, Alojzy 
Splocharski, Roman Lewandowski, Zdzisław Kuśmierz i Adam Olszewski); Pismo Nr 31/57 z dnia 
23.09.1957 Dziekana Dekanatu Suskiego ks. Stanisława Tęgowskiego do Kurii Biskupiej Diecezji 
Warmińskiej z informacją o przesłaniu protokołu zdawczo-odbiorczego z dokonanej wizytacji mie-
nia Kościelnego parafii w Kisielicach.

47 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1955 – 1960, Protokół z dnia 
12.12.1957 r. wizytacji dziekańskiej parafii Kisielice przeprowadzonej przez dziekana z Iławy 
ks. Stanisława Tęgowskiego.
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jeżdża w bliską lub dalszą okolicę dla zbierania ofiar potrzebnych na odbudowę48. 
W dniu 12 grudnia 1957 roku, powołując się na ustne przyrzeczenie, prosił Księdza 
Biskupa Tomasza Wilczyńskiego o pomoc finansową, w kwocie 20 000 zł. Na konto 
parafii, suma ta wpłynęła 11 marca 1958 roku49. Kuria Biskupia wydała Zaświadcze-
nie, że OO. Pallotyni podjęli się odbudowy zabytkowego kościoła w Kisielicach pow. 
Susz – i na ten cel zbierają dobrowolne składki wśród wiernych. Z prośbą by zacho-
wać przepisy prawne dotyczące zbiórek50. Jednocześnie Kuria wspomogła finansowo 
odbudowę kościoła. Proboszcz w dniu 1 października 1958 roku, prosił o bezzwrotną 
pomoc w gotówce w wysokości 40 000 zł. W trzech ratach, otrzymał kwotę 30 000 
zł; (14.10.1958, 23.10.1958 i 28.10.1958 roku)51. W 1958 roku przeprowadzono wie-
le prac budowlanych: przemurowano zmurszałe mury, założono więźbę dachową, 
położono dachówkę ceramiczną, odtworzono zabytkowy szczyt wschodni nad absy-
dą. Zamontowano nowe drzwi do kościoła i zakrystii. Zostały także oszklone okna 
i założone kraty metalowe zabezpieczające przed możliwością włamania52. Także 
zgromadzono dużą ilość materiałów budowlanych, potrzebnych do dalszej odbudo-
wy w nowym sezonie 1959 roku. Podczas wizytacji dziekana 16 grudnia 1948 roku, 
proboszcz wyraził nadzieję, że w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N. M.P 1959 
roku, powinno nastąpić poświęcenie kościoła i oddanie go do użytku wiernych. Suma 
wydatkowanych na odbudowę pieniędzy, przekroczyła już 400 tysięcy złotych. (…) 
Dziekan natomiast zakończył protokół, słowami: Księżom Pallotynom, obsługują-
cym parafię Kisielice, za ich wielki trud, graniczący z samozaparciem, należą się 
słowa wysokiego uznania53. W roku 1959 ks. Stanisław Marszał, dokończył odbudo-
wę zniszczonego kościoła parafialnego. Poświęcenia w stanie surowym, z upoważ-
nienia ks. bpa Tomasza Wilczyńskiego z Olsztyna, na dwa dni przed Uroczystością 
Niepokalanego Poczęcia NMP, 6 grudnia 1959 roku, dokonał ks. Eugeniusz Weron, 
prowincjał Księży Pallotynów. W tym czasie trwały prace związane z założeniem 
instalacji elektrycznej oraz prace wykończeniowe chóru muzycznego. Została też 
zamówiona na Śląsku, płyta kamienna na stół ołtarzowy.

48 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1955 – 1960, Protokół z dnia 
16.12.1958 r. wizytacji dziekańskiej parafii Kisielice, przeprowadzonej przez księdza dziekana Zyg-
munta Geneję.

49 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1955 – 1960, Pismo z dnia 
12.12.1957 r. ks. Stanisława Marszał do Kurii Biskupiej w Olsztynie dotyczące pomocy w odbu-
dowie kościoła oraz pismo z podaniem numeru książeczki oszczędnościowej PKO 004976701 – 17.

50 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1955 – 1960, Zaświadczenie 
Nr 3107/58 z dnia 6.09.1958 r. o możliwości przeprowadzenia zbiórki pieniężnej na odbudowę ko-
ścioła w Kisielicach.

51 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1955 – 1960, Upoważnie-
nie dla ks. Władysława Halma na odbiór gotówki na odbudowę kościoła w Kisielicach, z dnia 
14.10.1958; 23.10.1958 i 28.10.1958 r.

52 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1961 – 1977, Protokół z dnia 
29.06.1968 r. wizytacji kościoła parafialnego w Kisielicach, odnośnie przechowywania i strzeże-
nia Najświętszego Sakramentu, dokonanej przez księdza dziekana iławskiego Zygmunta Geneję, na 
prośbę Biskupa Olsztyńskiego. Pismo Nr 1171/68, z dnia 16.05.1968 r.

53 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1955 – 1960, Protokół z dnia 
16.12.1958 r. wizytacji dziekańskiej parafii Kisielice, przeprowadzonej przez księdza dziekana Zyg-
munta Geneję.
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Konsekracji, która odbyła się 28 sierpnia 1960 roku, dokonał Ksiądz Biskup War-
miński, Tomasz Wilczyński54. W dniu 4 grudnia 1960 roku, ks. Antoni Pławny SAC 
z Częstochowy, za zgodą Biskupa, poświęcił dwa dębowe ołtarze boczne55. W roku 
1961 wyposażono kościół w dwa konfesjonały, chrzcielnicę, fisharmonię i szaty litur-
giczne. W dniu 29 listopada 1962 roku, dziekan z Iławy podczas wizytacji zanotował: 
Odbudowany i konsekrowany w 1960 roku kościół parafialny w Kisielicach, z każdym 
rokiem przybiera na wewnętrznym wyglądzie. Ostatnio sprawiono duży dzwon spiżo-
wy o wadze 300 kg, z Przemyśla. W najbliższej przyszłości projektuje się polichromię 
kościoła i zbudowanie organów56. Proboszcz postanowił w roku 1963, wprowadzić do 
wnętrza ruchome krzesła – 67 sztuk, zamiast tradycyjnych ławek z klęcznikami. Mia-
ło to być rozwiązanie tymczasowe. Rok później, wzmocniono więźbę dachową, przez 
zamontowanie stalowych klamr, na wypadek gwałtownych wiatrów. Zwłaszcza, że ko-
ściół posadowiony jest na wzniesieniu i nie był chroniony przez brak drzew wokół 
świątyni57. Nowy proboszcz ks. Stanisław Piaskowy SAC (ust. 1965 – 1977)58, kontynu-
ował prace renowacyjne przy kościele kisielickim. W 1966 roku, kościół wyposażono 
w organy elektronowe, zainstalowano nowe oświetlenie i nagłośnienie oraz ustawiono 
ołtarz do odprawiania Mszy twarzą do ludu. Wykonano 28 ławek sosnowych59. 

Dnia 19 listopada 1967 roku, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie, 
wpisał do rejestru zabytków kościół rzymskokatolicki pw. Matki Bożej Królowej Świa-
ta w Kisielicach, pod numerem 734/67. Obecnie ten nieruchomy zabytek, posiada nu-
mer rejestru a – 71860.

54 Księga zmarłych polskich pallotynów i pallotynek, w: libermortuorum.pl/zmarli.php?bi-
ograf=460, [dostęp 15.11.2020]; AAWO-N, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 
1955 – 1960, Pismo z dnia 9.11.1959 r., ks. proboszcza Stanisława Marszał do Księdza Biskupa Olsz-
tyńskiego, z prośbą o delegację na poświęcenie kościoła w Kisielicach dla księdza prowincjała Eu-
geniusza Werona; Pismo z dnia 9.12.1959 r., ks. proboszcza Stanisława Marszał do Księdza Biskupa 
Olsztyńskiego, zawiadamiające o poświęceniu odbudowanego kościoła w Kisielicach, na podstawie 
delegacji otrzymanej od Księdza Biskupa Tomasza Wilczyńskiego.

55 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1955 – 1960, Pismo z dnia 
1.12.1960 r., ks. proboszcza Stanisława Marszał do Księdza Biskupa Olsztyńskiego, z prośbą o po-
zwolenie na poświęcenie dwóch ołtarzy bocznych w kościele parafialnym w Kisielicach, dla księ-
dza Antoniego Pławy SAC; Pismo Nr 3720/60 z dnia 01.12.1960, Wikariusza Generalnego Kurii 
Biskupiej w Olsztynie do księdza proboszcza Stanisława Marszał w Kisielicach, zezwalające na 
poświęcenie dwóch ołtarzy bocznych w kościele parafialnym, z obowiązkiem zachowania przepisów 
liturgicznych.

56 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1961 – 1977, Protokół z dnia 
29.11.1962 r. wizytacji dziekańskiej parafii Matki Bożej Królowej Świata w Kisielicach, przeprowa-
dzonej przez księdza dziekana Zygmunta Geneję.

57 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1961 – 1977, Protokół z dnia 
24.11.1964 r. wizytacji dziekańskiej parafii Matki Bożej Królowej Świata w Kisielicach, przeprowa-
dzonej przez księdza dziekana Zygmunta Geneję.

58 Księga zmarłych polskich pallotynów i pallotynek, w: libermortuorum.pl/zmarli.php?bi-
ograf=97, [dostęp 17.11.2020];

59 AAWO-N, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1961 – 1977, Protokół 
z dnia 15.12.1966 r. wizytacji dziekańskiej parafii Matki Bożej Królowej Świata w Kisielicach, prze-
prowadzonej przez księdza dziekana Zygmunta Geneję.

60 http://www.bip.wuoz.olsztyn.pl/phocadownload/rejestr/HTML/WUOZ%20Olsztyn%20
-%Rejestr%20zabytkow%nieruchomych.html {dostęp 28.09.2022].
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W następnym roku rozpoczęto przygotowania do wystroju malarskiego wnętrza. 
Prace trwały dwa lata, od 20 maja 1968 do 1 sierpnia 1970 roku, według projek-
tu rodzonych sióstr, mgr Anny i mgr Zofii Pawłowskich z Muzeum Diecezjalnego 
w Tarnowie. W roku 1968 wykonano polichromię w prezbiterium kościoła, techni-
ką fresku mokrego oraz ścianę wschodnią nawy głównej, techniką fresku suchego. 
Na suficie głównej nawy nałożono nowy tynk61. W roku następnym kontynuowano 
prace w nawie głównej. Dziekan z Iławy zanotował, że można mieć nadzieję, że 
po zakończeniu malowania, kościół będzie miał wygląd imponujący62. Wspomniane 
artystki wykonały techniką mokrego fresku, stacje Drogi Krzyżowej. Na zakończe-
nie prac 2 sierpnia 1970 roku, artystki z Tarnowa, przekazały dokumentację z ob-
szernym opisem wykonanych przedstawień ikonograficznych63.Zawarte treści w tej 
dokumentacji nawiązywały do teologii biblijnej i wskazań Soboru Watykańskiego 
II. W opisie między innymi czytamy:

Centrum kościoła – prezbiterium, ołtarz, krzyż na ścianie… a pod krzyżem 
(…) Matka Boleściwa…, bez aureoli, wmieszana w tłum, jest postacią dominują-
cą poważną, dostojną, przybliża się, podtrzymując fałdy białego płaszcza, odziana 
w czarną suknię. (…). Delikatnie ogarnia Ją ręką stojący tuż za Nią św. Jan w ciem-
nozielonym płaszczu (…). Dalej trzy niewiasty, (…) niosą naczynia z wonnościami. 
Przed Matką Bożą, skurczona z bólu, otulona błękitnym płaszczem, klęczy Maria 
Magdalena. Za nią stoi Longinus, w pełnej zbroi, z włócznią w ręku, obok ktoś obo-
jętny, odwrócony, odchodzi.

Z drugiej strony krzyża – grupa mężczyzn. Ktoś pochylił głowę, zakrył twarz rę-
kami. Ktoś inny trzyma w rękach koniec szerokiego płótna, prześcieradła, całunu, to 
Józef z Arymatei i Nikodem. Otacza ich jeszcze trzech ludzi, zafrasowani, zamyśleni. 
A nad nimi, wysoko, trzy aniołki bolesne (…). Pierwszy z lewej trzyma włócznię, 
pierwszy z prawej, gąbkę na trzcinie. Pozostałe trzymają rączki złożone, adorująco. 
A jeszcze wyżej, nad Ukrzyżowaniem, dwa aniołki trzymają „Veraikon”, miękko zwi-
sające, białe płótno z odbitą twarzą Pana Jezusa w cierniowej koronie.

To ściana wschodnia. (…) Cała kompozycja wykonana na delikatnym tle cie-
płego różu. (postaci pod krzyżem i aniołki adorujące – fresk mokry, pozostałe i tło 
– fresk suchy).

(…) na stropie „ZMARTWYCHWSTANIE”. Błękitną, rozległą płaszczyznę 
całego stropu przecinają pod kątem prostym krzyżujące się (…) promienie, 
jakby żebra sklepienia w rzucie, a w środku przecięcia duże tondo – 275 cm 
(…) ze sceną – Zmartwychwstania. Nad kamieniami grobu, postać młode-
go, pełnego życia promieniującego śmiechem Jezusa Chrystusa z chorągwią 
w ręku. (…).

61 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1961 – 1977, Protokół z dnia 
8.01.1969 r. wizytacji dziekańskiej parafii Matki Bożej Królowej Świata w Kisielicach, przeprowa-
dzonej przez księdza dziekana Zygmunta Geneję.

62 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1961 – 1977, Protokół z dnia 
24.10.1970 r. wizytacji dziekańskiej parafii Matki Bożej Królowej Świata w Kisielicach, przeprowa-
dzonej przez księdza dziekana Lucjana Gellerta, wicedziekana dekanatu iławskiego.

63 Strona internetowa Parafii pw. Matki Bożej Królowej Świata w Kisielicach; parafiakisielice.
pl/historia/polichromia/ [dostęp 17.11.2020].
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Ściana północna prezbiterium poświęcona jest – DUCHOWI ŚWIĘTEMU. (…)
Zawiera kilka scen:

„Zwiastowanie” – (…) pozdrawia nadchodzący Archanioł Gabriel pełną poko-
ry i zamyślenia Najświętszą Maryję Pannę. (…).

Pion światła, (…) działania Ducha Świętego w postaci gołębicy łączy tę górną 
scenę z następną kompozycją – „Zesłanie Ducha Św. na Apostołów i Matkę Bożą.” 
Matka Boża i Apostołowie, odziane w białe szaty, (…) nad głowami aureole. Matka 
Boża siedzi na wysokim krzesełku w radosnej zadumie, apostołowie stoją, siedzą, 
mówią, milczą, gestykulują, pełni ruchu, zaskoczenia, coś się dzieje… światło drga 
nasycone czerwienią i ogniem… Przyszedł Pocieszyciel… Napełnił ich serca, ubo-
gacił dusze, umocnił wiarę, rozniecił zapał, mogą iść na cały świat nauczać. (…) 
duże dekoracyjne drzewo zamyka u dołu całą kompozycję.

Poniżej, z prawej i lewej strony pnia czterej Ewangeliści: Mateusz, Marek, Łu-
kasz i Jan (…).

Na ścianie południowej prezbiterium, w złocistej mandorli, na półksiężycu, 
z Dzieciątkiem na ręku – MADONNA APOKALIPTYCZNA, na tle krzewu różanego 
(…). Dzieciątko trzyma w ręku jabłko, Madonna gałązkę róży.

Polichromia prezbiterium ujęta w trzy monumentalne kompozycje – pomyśla-
ne w duchu soborowym, ekumenicznym – łączenia chrześcijan, aby greko-katoli-
cy znaleźli swój znak: grecki równoramienny krzyż (ściana południowa „Madonna 
Apokaliptyczna”), protestanci: Chrystusa Ukrzyżowanego – na ścianie wschodniej 
z Matką Bożą bez aureoli wmieszany w ludzki zwykły tłum; katolicy cieszyli się świę-
tością i radością i łaską Matki Bożej, Apostołów i świętych (…), a wszyscy zgodnie, 
aby radowali się „Zmartwychwstaniem Pańskim” (…).

Tęcza architektonicznie łączy prezbiterium z nawą i swą polichromią łączy Stary 
Testament z Nowym (…).

Prorocy Starego Testamentu oczekiwali i przepowiadali Zbawiciela – Izajasz 
Dawid, Jeremiasz, Micheasz, Daniel i Ezechiel. Ich wizje i proroctwa przedstawi 
obrazy na tęczy, a poniżej Abel, Adam, Izaak, Noe, Melchizedech, Jonasz i Abraham 
– to figury Zbawiciela, który miał nadejść. (…).

W „NAWIEDZENIU”, „BOŻYM NARODZENIU”, „OFIAROWANIU” i „ZNA-
LEZIENIU”, w radosnych tajemnicach różańcowych przedstawionych na czterech 
obrazach na stropie nawy. Cały strop nawy działa ogromną (18 × 14 m) gładką 
przestrzenią błękitu nieba (…).

Ściany nawy dekorują monumentalne kompozycje, ujęte w formę przypomina-
jącą arrasy.

Na ścianie północnej CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE (…).
W (…) wodach rzeki Jordanu stoi Pan Jezus. Na brzegu stoi św. Jan i polewa 

głowę Pana Jezusa wodą (…). Po obu brzegach rzeki zebrani (…) ludzie, słyszą 
głos: „Oto Syn mój miły, w którym upodobałem sobie…”, a wśród (…) błękitu nie-
ba, unosi się Duch Święty w postaci gołębicy.

(…) Pana Jezusa na pustyni po chrzcie w Jordanie i św. Jana przed swą działal-
nością, który też przebywał na pustyni, (…) przedstawiają dwa sąsiadujące górne 
obrazy. Dwa najbliższe dolne, o Samarytance u studni i o Nikodemie w rozmowie 
z Jezusem.
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Ściana południowa – PAN JEZUS DOBRY PASTERZ
(…) Stary Testament opowiada o Dawidzie, Eliaszu, Baalamie proroku, a w No-

wym Testamencie Pan Jezus (…) Dobry Pasterz (…) trzymający na ramionach 
owieczkę (…).

U góry ewangeliczna scena „Uzdrowienia paralityka”, u dołu – „Powołanie 
pierwszych Apostołów”, z lewej – „Uczta u Szymona” z Marią Magdaleną (…).

Cztery mniejsze obrazy, mówią o przypowieściach: o „Synu Marnotrawnym”, 
o „Drachmie”, o „tych co ostatni przyszli i też otrzymali po denarze” i o „Miłosier-
nym Samarytaninie”. (…).

OSTATNIA WIECZERZA (…) Tęcza (wschodnia ściana nawy) w barwach czer-
wieni (…).

(…) centralnie nad łukiem tęczy – Wieczernik. Biało nakryty stół, apostołowie, 
Pan Jezus (…).

Z lewej strony tęczy – Ogrójec, modlitwa, krwawy pot, samotność, pojmanie, 
zaparcie Piotra.

Poniżej tych scen obraz ołtarzowy, Pana Jezusa Miłosiernego. Pan Jezus 
w płaszczu czerwonym, z trzciną w ręku, w cierniowej koronie, cierpiący, prawą 
ręką nieustannie błogosławi. Adorują Go dwa aniołki.

Po drugiej stronie tęczy, pod scenami cudu w Kanie Galilejskiej, obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej (…).

Kościół dookoła, przez prezbiterium i nawę obiega DROGA KRZYŻOWA. Stacje 
przedstawiają Pana Jezusa z krzyżem. Towarzyszą mu stale dwa ptaszki, dwa szczy-
giełki, które według legendy starały się ulżyć Jego męce i wyciągały kolce z koro-
ny cierniowej. Towarzyszą też kwiaty, drzewa ukwiecone; skoro ludzie obdarowani 
łaskami i cudami opuścili Go i na śmierć skazali. (…) Jedynymi życzliwymi ludź-
mi w drodze Pana Jezusa są: Szymon, Weronika, Plączące niewiasty oraz Matka 
z uczniem Janem, którzy towarzyszą Chrystusowi przy krzyżu. Drogę kończą trzy 
Marie, które pójdą o świcie z wonnościami do grobu Pana.

Zachodnia ściana nawy – DRZEWO JESSEGO I ZAŚNIĘCIE MATKI BOŻEJ.
(…) Matka Boże zasnęła na wieki, śpi spokojna, uśmiechnięta (…). Adorują anio-
łowie. Poniżej Matki Bożej posłania, ktoś spoczywa na pniu drzewa. Gałęzie jego 
(…) wiją się, bujnie, dekoracyjnie, pełne gałązek, liści, owoców, aż po sam strop, 
tam rozchodzą się poziomo na szerokości całej ściany (14 m.), wśród nich w meda-
lionach popiersia. (…). Wszystkie postaci są bardzo młode. Są obrazem dzięcięctwa 
Bożego i wiecznej młodości Kościoła.

Poza momentem ekumenicznym /prezbiterium/ w polichromii kościoła w Kisieli-
cach jest jeszcze drugi moment, bardzo ważny dla katolicyzmu w Polsce, mianowicie 
– moment Milenijny. Ślubowaliśmy wierność Ewangelii, Pismu Św. Dlatego poli-
chromia obejmuje wyłącznie sceny i fakty z Pisma Św. Nowego i Starego Testamentu, 
świętych ewangelicznych.

Kisielice, dnia 2.VIII. 1970 r.64.

64 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1961 – 1977, Dokumentacja 
z dnia 02.08.1970, Polichromia kościoła w Kisielicach, pow. Iława, mgr Anna Pawłowska, mgr 
Zofia Pawłowska.
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Poświęcenia polichromii dokonał podczas wizytacji kanonicznej, ks. bp Józef 
Drzazga, Ordynariusz Warmiński, w niedzielę na sumie o godz. 11.00, w dniu 11 
paździrnika1970 roku65. W roku 1971, dziekan ks. Lucjan Gellert podczas wizytacji, 
zanotował: Kościół w Kisielicach po wykonaniu polichromii, przedstawia się ory-
ginalnie oraz imponująco. (…) W tym samym roku, zamontowano pancerne taber-
nakulum oraz założono podłogę z desek pod ławkami66. W latach 1973 – 1974, zro-
biono nowy wystrój prezbiterium, dostosowany do polichromii, wykonany według 
jednolitego projektu Pań Pawłowskich z Tarnowa67. W 1974 roku, w całym kościele 
wykonano posadzkę z mozaiki marmurowej. Przeprowadzono remont głównego 
wejścia i naprawiono schody do kościoła. Założono też instalację odgromową68.

Kolejny proboszcz ks. Tadeusz Mika SAC (ust. 1977 – 1979), pełnił tę funkcję 
przez dwa lata. Następca ks. Andrzej Pierwoła SAC (ust. 1979- ) podjął prace zwią-
zane z wymianą instalacji elektrycznej. Na przełomie 1988 i 1989 roku, docieplo-
no watą szklaną strop kościoła od strony więźby dachowej. W marcu 1989 roku, 
w ramy okienne wprawiono nowe witraże, które poświęcił ks. bp Edmund Piszcz 
w dniu 31 maja tego roku. Rok później, wprawiono szkło witrażowe w oknach wie-
ży kościoła69.

W 1992 roku parafia Matki Bożej Królowej Świata w Kisielicach została włą-
czona do nowo utworzonej Diecezji Elbląskiej i dekanatu Susz70.

KOŚCIÓŁ pw. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ ŚWIATA W KISIELICACH  
I JEGO ODBUDOWA (1945 – 1992)

STRESZCZENIE

Gotycki kościół w Kisielicach posiada średniowieczna metrykę. Został wybudowany 
w latach 1331 – 1340 przez rodzinę Stangów, na południowym krańcu miasta. Nosił on pier-
wotnie tytuł św. Jana Ewangelisty i należał do diecezji pomezańskiej. W czasach reformacji, 

65 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1961 – 1977, Protokół wizy-
tacji kanonicznej parafii M. B. Królowej Świata w Kisielicach, przeprowadzonej w dniach 10 – 13 
października 1970 r. przez Ks. Biskupa Dra Józefa Drzazgę, Ordynariusza Warmińskiego.

66 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1961 – 1977, Protokół z dnia 
11.11.1971 r. wizytacji dziekańskiej parafii Matki Bożej Królowej Świata w Kisielicach, przeprowa-
dzonej przez księdza dziekana Lucjana Gellerta, wicedziekana dekanatu iławskiego.

67 AAWO, Teczka obiektowa, Parafia Świętej Rodziny, Kisielice 1961 – 1977, Protokół wizy-
tacji kanonicznej parafii Kisielice z wikariatami wieczystymi Goryń i Łęgowo, przeprowadzonej 
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w roku 1576 kościół został przejęty przez wspólnotę ewangelicką, która zarządzała nim do 
roku 1945. Podczas działań wojennych Armii Sowieckiej, na początku 1945 roku, zawaleniu 
uległa cała konstrukcja dachowa z poszyciem ceramicznym, uszkadzając wnętrze kościoła. 
W dniu 25 czerwca 1946 został ustanowiony pierwszy powojenny proboszcz w Kisielicach 
ks. Jan Przybylski. Jego zadaniem miało być tworzenie wspólnoty kościoła rzymskokatolic-
kiego i odbudowa zniszczonej świątyni. Z różnym skutkiem zapisała się jego działalność na 
tym urzędzie, który pełnił do 21 czerwca 1957 roku. Biskup Warmiński Tomasz Wilczyński 
22 września 1957 roku przekazał tę placówkę Księżom Pallotynom. Od tego momentu roz-
poczęły się prace związane z odbudową kościoła, uwieńczone obrzędem konsekracji w dniu 
28 sierpnia 1960 roku (bp Wilczyński). Przez kolejne lata, ta gotycka świątynia była sukce-
sywnie wyposażana w nowe elementy wystroju wnętrza, z zachowaniem norm liturgicznych 
zawartych w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Od 1992 r. kościół i parafia rzymsko-
katolicka w Kisielicach należy do Diecezji Elbląskiej.

CHURCH OF MOTHER OF GOD THE QUEEN OF THE WORLD  
IN KISIELICE AND ITS RECONSTRUCTION (1945 – 1992)

SUMMARY

The Gothic church in Kisielice has a medieval origin. It was built between 1331 and 
1340 by the Stang family, on the southern edge of the town. It originally bore the title of St 
John the Evangelist and belonged to the Pomezanian diocese. At the time of the Reforma-
tion, in 1576, the church was taken over by the Evangelical community, which administered 
it until 1945. During the warfare of the Soviet Army, in early 1945, the entire roof structure 
with its ceramic covering collapsed, damaging the interior of the church. On 25 June 1946, 
the first post-war parish priest in Kisielice, Fr Jan Przybylski, was appointed. His task was to 
create a Roman Catholic church community and rebuild the destroyed temple. His activities 
in this office, which he held until 21 June 1957, had mixed results. The Bishop of Warmia, 
Tomasz Wilczyński, handed over the post to the Pallottine Fathers on 22 September 1957. 
From that moment the work of reconstruction of the church began, crowned by the rite of 
consecration on 28 August 1960 (Bishop Wilczyński). Over the following years, this Gothic 
temple was successively furnished with new elements of interior decoration, in compliance 
with the liturgical norms contained in the documents of the Second Vatican Council. Since 
1992, the church and the Roman Catholic parish in Kisielice have belonged to the Diocese 
of Elbląg.

KIRCHE DER MUTTER GOTTES, KÖNIGIN DER WELT, IN KISIELICE  
UND IHR WIEDERAUFBAU (1945 – 1992)

ZUSAMMENFASSUNG

Die gotische Kirche in Kisielice (Freystadt in Westpreußen) hat einen mittelalterlichen 
Ursprung. Sie wurde zwischen 1331 und 1340 von der Familie Stang am südlichen Rand 
der Stadt erbaut. Ursprünglich trug sie den Titel St. Johannes der Evangelist und gehörte 
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zum Bistum Pomezanian. Zur Zeit der Reformation, im Jahr 1576, wurde die Kirche von der 
evangelischen Gemeinde übernommen, die sie bis 1945 verwaltete. Während der Kriegs-
handlungen der Sowjetarmee stürzte Anfang 1945 der gesamte Dachstuhl mit seiner Ke-
ramikabdeckung ein und beschädigte das Innere der Kirche. Am 25. Juni 1946 wurde der 
erste Nachkriegspfarrer in Kisielice, Pater Jan Przybylski, ernannt. Seine Aufgabe war es, 
eine römisch-katholische Kirchengemeinde zu gründen und das zerstörte Gotteshaus wieder-
aufzubauen. Seine Tätigkeit in diesem Amt, das er bis zum 21. Juni 1957 ausübte, hatte ge-
mischte Ergebnisse. Der Bischof von Ermland, Tomasz Wilczyński, übergab dieses Amt am 
22. September 1957 an die Pallottiner. Von diesem Zeitpunkt an begannen die Arbeiten zum 
Wiederaufbau der Kirche, die am 28. August 1960 mit der Weihe gekrönt wurden (Bischof 
Wilczyński). In den folgenden Jahren wurde das gotische Gotteshaus nach und nach mit neu-
en Elementen der Innenausstattung versehen, wobei die liturgischen Normen der Dokumente 
des Zweiten Vatikanischen Konzils beachtet wurden. Seit 1992 gehören die Kirche und die 
römisch-katholische Gemeinde in Kisielice zur Diözese Elbląg.
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Badania nad myślą teologiczną i filozoficzną Jana z Kwidzyna (= Johannes 
Marienwerder) trwają od wielu lat1. Ciągle jednak postać ta jest kojarzona przede 
wszystkim z bł. Dorotą z Mątowów. Jan z Kwidzyna (1343 – 1417) znany jest jako 
spowiednik, kierownik duchowy oraz propagator jej kultu. Zawdzięczamy mu serię 
ważnych dzieł dedykowanych życiu oraz doświadczeniom duchowym Mistyczki 
Pomezańskiej2. Jest oczywiste, że sposób ich prezentacji i interpretacji w dużej mie-
rze związany był z jego doświadczeniem akademickim i znajomością problematyki 
teologicznej i eklezjalnej3. Kluczową rolę w formowaniu osobowości naukowej Jana 
z Kwidzyna odegrał niewątpliwie jego wieloletni pobyt w Pradze czeskiej w latach 
1365 – 1387 oraz jego ścisły związek ze środowiskiem teologicznym Uniwersytetu 
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2 Zob. M. Kowalczyk, Charakterystyka doświadczeń mistycznych bł. Doroty z Mątów na pod-
stawie historycznych źródeł autorstwa Mistrza Jana z Kwidzyna, SW 51 (2014), s. 95 – 107.

3 Zob. S. Mossmann, Dorothea von Montau and the Masters of Prague, Oxford German Stud-
ies 9/2 (2010) s. 106 – 123.
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Karola4. Dlatego choć Jan formalnie jest postrzegany jako teolog krzyżacki, jest 
przede wszystkim teologiem praskim. Ostatni etap życia Jana z Kwidzyna związany 
jest wprawdzie z macierzystą krzyżacką diecezją pomezańską, jednak pod wzglę-
dem teologicznym Pomezańczyk należy do grona duchownych intelektualistów 
wykształconych w jednym z ważnych ówczesnych ośrodków akademickich. Wstą-
pienie do Zakonu Krzyżackiego osobowości naukowej ówczesnej epoki wzbogaca-
ło znacznie jego środowisko intelektualne. Wiadomo też, że wydarzenia związane 
z bł. Dorotą z Mątów mogłyby potoczyć się inaczej, gdyby nie autorytet teologiczny 
i doświadczenie eklezjalne Jana z Kwidzyna.

Stopniowo dostępne stają się kolejne teksty Jana z Kwidzyna nie związane 
bezpośrednio z propagowaniem kultu Doroty z Mątów5. Wydarzenie klasy między-
narodowej stanowić będzie przygotowywany druk tekstu i przekładu obszernego 
dzieła Expositio Symboli Apostolorum (dalej jako Expositio) jego autorstwa6. Jest 
to główne dzieło Pomezańczyka zawierające obszerny wykład dwunastu artykułów 
Składu Apostolskiego7. Studium Expositio dostarcza wielu szczegółowych informa-
cji na temat teologii Jana z Kwidzyna. W II połowie XIV w. w środowisku praskim 
toczono spory na temat sposobów reformy Kościoła i jego struktur oraz podejmo-
wano próby powrotu do ideałów ewangelicznych. W ferworze dyskusji teologicz-

4 F. Hipler, Meister Johannes Marienwerder und die Klausnerin Dorothea von Montau, ZGAE 
3 (1864 – 1866), s. 166 – 299; J. Wenta, Jan z Kwidzyna, w: SBPN, red. S. Gierszewski, Z. No-
wak, t. II, Gdańsk 1994, s. 288 – 289; M. Glauert, Das Domkapitel von Pomesanien, Toruń 2003, 
s. 486 – 494; A. Mentzel-Reuters, Das pomesanische Domkapitel als literarisches Zentrum. Der Fall 
des Prager Magisters Johannes Marienwerder, w: Deutschsprachige Literatur des Mittelalters im 
östlichen Europa: Forschungsstand und Forschungsperspektiven, red. R.G. Päsler – D. Schmidtke, 
Heidelberg 2006, s. 157 – 175; J. Kaliszuk, Johannes Marienwerder, w: The Encyklopedia of the 
Medieval Chronicle, red. G. Dunphy, Brill, Leiden – Boston 2010, s. 1081; M. Glauert, Pomezańska 
kapituła katedralna w czasach średniowiecza (1284 – 1527), tł. R. Biskup, Pelplin 2021, s. 515 – 523.

5 M.in. M. Borzyszkowski, Jana z Kwidzyna († 1417) kazanie synodalne ‚Expergescimini ho-
die’ wygłoszone w Pradze po 1384 roku, SW 6 (1969), s. 509 – 522; M. Borzyszkowski, Tekst i pro-
blematyka listu Jana z Kwidzyna († 1417) do księcia Austrii Albrechta na temat apostolatu modlitwy 
i uczynków zasługujących, SW 16 (1977), s. 539 – 549; M. Kowalczyk, Joannes Marienwerder, De 
octo beatitudinibus, FT 18 (2017), s. 243 – 272.

6 Opracowanie dotyczy rękopisu z Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk (Nr 1977) 
oraz rękopisu z Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Nr 297, k. 163a-175b). Zos-
tało ono przygotowane przez bpa prof. J. Wojtkowskiego. Autor artykułu wyraża podziękowanie  
ks. bp. J. Wojtkowskiemu z użyczenie efektów przeprowadzonych badań. Zob. A. Kopiczko, Biskup 
Prof. dr hab. Julian Andrzej Wojtkowski, w: Veni Domine. Księga Pamiątkowa w 50. rocznicę świę-
ceń biskupich Księdza Biskupa Juliana Wojtkowskiego, red. A. Kopiczko, Pelplin 2019, s. 35 – 108; 
J. Jezierski i K. Parzych-Blakiewicz, Sylwetka naukowa biskupa Juliana Wojtkowskiego w świetle 
bibliografii za lata 1950 – 2014, w: Cor dioecesis. 450 lat Warmińskiego Seminarium Duchownego 
„Hosianum” (1565 – 2015), red. A. Kopiczko, P. Rabczyński, Olsztyn 2015, s. 547 – 556. Do tej 
pory w wersji drukowanej dostępne jedynie fragmenty dzieła, zob. M. Borzyszkowski, Spis treści 
Wyjaśnienia Składu Apostolskiego (Po 1399 roku), SW 5 (1968), s. 585 – 590; M. Borzyszkowski, 
Jana z Kwidzyna Prolog do Expositio Symboli Apostolorum, Textus et Studia Historiam Teologiae 
in Polonia excultae spectantia, vol. II, fasc. 2, Warszawa 1974, s. 5 – 38.

7 W bibliotekach europejskich zachowało się co najmniej kilkadziesiąt manuskryptów dzieła 
z XV wieku. W roku 1485 w Ulm wydano drukiem streszczenie Expositio w j. niemieckim Er-
klärung der zwölf Artikel des christlichen Glaubens, wyd. K. Dinckmut, Ulm 1485, dostępne online: 
Digitale Bibliothek – Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ), BSB-Ink: E-88 (15.09.2022).
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nych głoszono niekiedy poglądy radykalne, określane czasem jako przedreforma-
cyjne8. Już po powrocie Jana z Kwidzyna do Pomezanii, ale jeszcze za jego życia, 
właśnie w środowisku uniwersytetu praskiego działał słynny reformator czeski Jan 
Hus. Sytuacja historyczna Kościoła w XIV w. była złożona. Pojawiały się nowe 
prądy odnowy duchowej z szeroko pojętą devotio moderna na czele9. W nurcie de-
votio moderna istotną rolę odgrywała jej czeska wersja, z którą wiąże się postać 
Jana z Kwidzyna. Akcentowanie znaczenia Słowa Bożego, częstego przyjmowania 
Eucharystii, osobistej modlitwy w różnych jej poziomach, rola kierownictwa ducho-
wego powodowało, że w devotio moderna pierwszorzędną rolę odgrywała osobista 
relacja Bóg – człowiek wierzący. Pogłębienie tej relacji nie było już zarezerwowane 
dla wąskiego kręgu osób duchownych. Każdy, osoba świecka i duchowna była za-
proszona by świadomie wierzyć, ufać i doświadczać Bożej miłości. Akcentowanie 
fundamentalnego znaczenia Pisma Świętego10 i jego alegoryczne interpretacje pro-
wadzą czasem do zarzutu fideizmu biblijnego lub nawet irracjonalności11. Nowość 
duchowości związanej z devotio moderna polegała także na podjęciu próby prze-
zwyciężenia spekulatywnego uprawiania teologii na rzecz zaaplikowania tu i teraz 
prawd ewangelicznych. Ostatecznie odnowienie duchowości miało prowadzić do 
odnowy Kościoła od wewnątrz. Odnowa struktur, naprawa obyczajów byłaby natu-
ralną konsekwencją nowej pobożności.

W poniższym opracowaniu omówiono temat jedności Kościoła w kontekście 
przekazu zawartego w Expositio Symboli Apostolorum Jana z Kwidzyna. Tematyka 
ta została podjęta przede wszystkim w wykładzie artykułu dziewiątego Symbolu 
Apostolskiego. Pojawia się także w kontekście omawiania Eucharystii, Sakramentu 
Pokuty i błędów w doktrynie chrześcijańskiej.

POSTULATY ODNOWY KOŚCIOŁA W ŚRODOWISKU PRASKIM 
W II POŁOWIE XIV WIEKU

Fundacja uniwersytetu w roku 1348 była jednym z czynników, które spowo-
dowały, że Praga czeska stała się jednym z ważnych centrów reformatorskich ów-
czesnego Kościoła. Związani z nim wykładowcy często przybywali do Czech z in-

8 Zob. K. Żukowska, Intymna ścieżka. Późnośredniowieczna pobożność jako kontekst dla Re-
formacji, Zagadnienia Rodzajów Literackich, 60,4 (2017), s. 159 – 173.

9 Nurt odnowy devotio moderna miał swoje odmiany np. nadreńską, niderlandzką, czeską. 
Niektóre prowadziły do tworzenia nowych form życia wspólnego. Elementy wspólne stanowiły 
m.in. modlitwa, studium Pisma Świętego, codzienne kazania, odnowa moralna grzeszników, gorli-
we życie sakramentalne, w tym częsta Komunia św., zob. S. Bylina, Nowa dewocja, postawy wier-
nych i kult maryjny w Europie Środkowej późnego średniowiecza, Studia Claromontana 5 (1984), 
s. 113 – 114.

10 Por. M. Karczewski, Pismo Święte i odwieczne Słowo Boga w Expositio Symboli Apostolo-
rum Jana z Kwidzyna, Biblica et Patristica Thoruniensia, 14,3 (2021), s. 287 – 304. Na temat znacze-
nia źródeł biblijnych w teologii średniowiecznej zob. P. Roszak, Rola Pisma Świętego w średnio-
wiecznej teologii, Teologia w Polsce, 12,2 (2018), s. 71 – 84.

11 Niektóre treści zawarte w tym opracowaniu zostały omówione szerzej w artykule M. Kar-
czewski, Biblical Sources of Ecclesiology in Expositio Symboli Apostolorum by Johannes Marien-
werder, SW 59 (2022), w druku; https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sw (3.09.2022).
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nych ośrodków uniwersyteckich ówczesnej Europy lub znali je (Bolonia, Sorbona, 
Oxford i in.). Umożliwiało to przepływ nowych idei, koncepcji filozoficznych i teo-
logicznych oraz i mniej lub bardziej radykalnych poglądów na temat dróg odnowy 
Kościoła12. Profesorowie uniwersytetu, szczególnie związani z wydziałem atrium, 
podejmowali dyskusję na takie tematy jak13: istota i rola władzy papieża, rola so-
boru, idea koncyliaryzmu, sakramenty Kościoła, miejsce wiernych w Kościele,  
lichwa i sprawiedliwy podział dóbr. Idee te były popularyzowane w środowisku Pra-
gi i Czech.

Znaczącą rolę odegrało trzech ówczesnych kaznodziejów podejmujących temat 
koniecznej odnowy życia kościelnego. Konrad Waldhauser14 (1326 – 1369) wzywał 
do walki z przepychem i demoralizacją w życiu duchownych oraz do poszukiwa-
nia sposobów uświadomienia religijnego wiernych. Drugi z reformatorów, Jan Mi-
lycz z Kromieryża (ok. 1320 – 1374)15 był znacznie bardziej radykalny zarówno pod 
względem doktryny jak i praktyki życia. Poddawał ostrej krytyce papiestwo, cesarza 
i dygnitarzy kościelnych. Antidotum na odnowę struktur eklezjalnych miało stano-
wić zwołanie soboru powszechnego. Uważał, że Kościół przeżywa czasy ostateczne 
i związane z nimi działanie Antychrysta. Głosił konieczność powrotu do prostoty 
i ubóstwa Kościoła z czasów ewangelicznych. Należało dążyć do odnowy kazno-
dziejstwa i odrodzenia duchowego chrześcijan. Jan Milycz wprowadzał zwyczaj 
częstej Komunii św. dla świeckich pod obiema postaciami. Sam zrzekł się wszelkich 
godności kościelnych i świeckich i żył w ubóstwie. Zorganizował i prowadził dom 
dla upadłych kobiet. Radykalizm Milycza napotykał na silny opór niektórych przed-
stawicieli duchowieństwa. Stawiano mu zarzuty herezji, z których ostatecznie został 
uniewinniony przez samego papieża. Trzecim z wielkich kaznodziejów praskich był 
Maciej z Janowa (1350/1355 – 1394)16. Był on uczniem Jana Milycza. Maciej z Ja-
nowa krytykował fakt schizmy papieskiej i inne nadużycia w Kościele. Uważał, że 
droga odnowy prowadzi przez powrót do wierności Słowu Bożemu. Biblia powinna 
stanowić centrum życia chrześcijańskiego17. Podobnie jak jego mistrz, Maciej uwa-
żał, że należy dać wiernym świeckim możliwość częstego udziału w Komunii św. 
Według niego, właśnie w ten sposób dokonuje się prawdziwe zjednoczenie Boga 
z duszą ludzką. Jednak do najwybitniejszych osobowości praskich, które mogły wy-
wrzeć istotny wpływ na jego poglądy należy jego mistrz i promotor Henryk Totting 
z Oyty18 (ok. 1330 – 1397). Był on związany z kościelnymi ośrodkami intelektual-
nymi w Erfurcie, Paryżu, Pradze i Wiedniu. Karierę naukową na Uniwersytecie Ka-
rola związał najpierw z wydziałem atrium, a następnie z wydziałem teologicznym. 

12 Zob. A. Szulc, Homo religiosus późnego średniowiecza, Poznań 2004, s. 20 – 33.
13 J. Krzyżaniakowa, Henryk Totting z Oyty i jego prascy uczniowie, Roczniki Historyczne,  

61 (1995), s. 95.
14 W. Gajewski, Postulaty reformy Kościoła: Waldo – Wiklef – Jan Milic z Kromeriża – Matej 

z Janova, w: Jan Hus: życie i dzieło – w 600. rocznicę śmierci, red. A. Panner, M. Hintz, Gdańsk 
2016, s. 61 – 63.

15 W. Gajewski, Postulaty reformy Kościoła, s. 63 – 66.
16 Tamże, s. 66 – 69.
17 Tamże, s. 68.
18 J. Krzyżaniakowa, Henryk Totting z Oyty, s. 87 – 109.
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W jego poglądach widać wpływy Jana Buridana czy twórcy nominalizmu Wilhelma 
Ockhama19. Wśród profesorów Henryka wymienia się Jana Dambacha, Jana Mo-
rawca – przyjaciela Taulera20 i mistrza Eckharta oraz teologów augustiańskich Jana 
Klenkota i Jana z Brakel. W latach 1369 – 1372 Henryk z Oyty toczył spór z Wojcie-
chem z Jeżowa, ważną postacią nauki czeskiej i nurtu reformatorskiego21. Wojciech 
z Jeżowa, gorący przeciwnik nominalizmu i agustianizmu, zwolennik poglądów 
Jana Wiklefa22 atakował Henryka zarzucając mu nieprawowierność. Chodziło o jego 
twierdzenie, że duchowny żyjący w grzechu ciężkim nie powinien głosić kazań. 
Henryk Totting z Oyty był związany agustianizmem nominalizującym23, ruchem 
odnowy Kościoła, podkreślającym znaczenie Biblii i wczesnego chrześcijaństwa 
oraz szeroko rozumianym nurtem devotio moderna24. Wobec narastających tenden-
cji redukcjonistycznych przyjmował on tzw. via media, tzn. drogę umiarkowaną25. 
Henryk z Oyty wypromował co najmniej sześciu magistrów i szesnastu bakałarzy. 
Spośród jego uczniów w praskim środowisku uniwersyteckim istotną rolę odegrali 
Mateusz z Krakowa, Konrad ze Słotowa (Soltau) i Jan z Kwidzyna. Ten ostatni 
utrzymywał kontakty ze swoim mistrzem aż do jego śmierci w roku 1397. Przy-
jaźnił się również z Mateuszem z Krakowa26 (ok. 1345 – 1410). Jest on uważany za 
wybitnego teologa epoki i przedstawiciela ruchu odnowy kaznodziejstwa. Mateusz 
z Krakowa domagał się reformy Kościoła w duchu koncyliaryzmu oraz odnowy Ku-
rii Rzymskiej27. Był także gorliwym zwolennikiem pogłębienia duchowości wier-
nych w duchu devotio moderna. Teologię pojmował przede wszystkim w sposób 
praktyczny jako formę lekarstwa dla konkretnej osoby. Podobnie pojmował misję 
kapłanów i życie sakramentalne. Pośród sakramentów szczególną rolę przypisywał 
Eucharystii, którą należało przyjmować jak najczęściej28. W Expositio dostrzegalne 
są echa poglądów zarówno Henryka Totting z Oyty jak i Mateusza z Krakowa. Do-
tyczy to także wykładu Jana z Kwidzyna na temat Kościoła.

19 J. Krzyżaniakowa, Henryk Totting z Oyty, s. 90.
20 Zob. S. Kwiatkowski, Wpływ doktryny Jana Taulera na hagiograficzną sylwetkę Doroty 

z Mątów w piśmiennictwie Jana z Kwidzyna, w: Balticum. Studia z dziejów polityki, gospodarki 
i kultury XII – XVII wieku ofiarowane M. Biskupowi w 70. rocznicę urodzin, red. Z.H. Nowak, Toruń 
1992, s. 189 – 196.

21 J. Krzyżaniakowa, Henryk Totting z Oyty, s. 92 – 93.
22 W. Gajewski, Postulaty reformy Kościoła, s. 49 – 60.
23 Zob. M. Dekarli, Henry Totting of Oyta and the Prague Nominalist Schola Communis be-

tween 1366 and 1409: A Preliminary Draft, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis 
Carolinae Pragensis, 55,1 (2015), s. 55–72.

24 J. Krzyżaniakowa, Henryk Totting z Oyty, s. 96.
25 Tamże, s. 96 – 97.
26 J. Krzyżaniakowa, Mateusz z Krakowa. Działalność w Pradze w latach 1355 – 1394, Roczni-

ki Historyczne 29 (1963), s. 9 – 57; A. Szafrański, Mateusz z Krakowa. Wstęp do badań nad życiem 
i twórczością naukową, Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej 
Uniwersytetu Warszawskiego 8 (1967), s. 25 – 92.

27 J. Krzyżaniakowa, Mateusz z Krakowa, s. 36 – 47; Mateusz z Krakowa, O praktykach kurii 
rzymskiej oraz dwa kazania synodalne o naprawie obyczajów kleru, opr. W. Seńko, Warszawa 1970; 
Z. Kałuża, Eklezjologia Mateusza z Krakowa. (Uwagi o De praxi Romanae Curiae), Studia Medie-
wistyczne 18 (1977), z. 1, s. 51 – 174.

28 J. Krzyżaniakowa, Mateusz z Krakowa, s. 41 – 45; A. Szulc, Homo religiosus, s. 25 – 26.
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WYKŁAD O JEDNOŚCI KOŚCIOŁA W EXPOSITIO

1. Jedność Kościoła w artykule dziewiątym

Wykład artykułu dziewiątego wyznania wiary dotyczy wskazanych przez autora 
głównych cech Kościoła29. Kościół jest święty i powszechny30. Według Jana okre-
ślenie Kościół wskazuje na jego jedność (unitas). Jego godność (dignitas) wiąże się 
z przymiotnikiem powszechny/katolicki. Natomiast świętość Kościoła wskazuje na 
jego stałość (firmitas).

Jedność jest pierwszą cechą Kościoła wynikającą z jego natury. Wiąże się ona 
z wyjątkowym znaczeniem Chrystusa, z sakramentem chrztu i z miłością chrześci-
jańską.

Chrystus. Chrystus jest jedynym fundamentem i Głową Kościoła. Potwierdzają 
to teksty biblijne 1 Kor 3,11 (jedyny fundament); Kol 1,18 i Ef 1,22 (Głowa Kościo-
ła); Ef 5,23 (Głowa Kościoła)31. Centrum historii zbawienia stanowi dzieło zbawcze 
dokonane w Jezusie Chrystusie. Posiada ono dla Kościoła znaczenie podstawowe. 
Ci, którzy poprzedzili Chrystusa wierzyli we wspólnotę Kościoła mniej lub bardziej 
niewyraźnie. Według Jana z Kwidzyna Kościół rozpoczął się już od Abla, który był 
pierwszym sprawiedliwym (Mt 23,35)32. W pełni w jedność Kościoła wierzą praw-
dziwi wyznawcy Chrystusa33. W argumentacji na temat jedności wiary w Chrystusa 
autor odnosi się do także do 35 dystynkcji Trzeciej Księgi Sentencji P. Lombarda34.

Chrzest. Ponadto o jedności Kościoła świadczą chrzest i związana z nim wiara. 
Chrzest jest bramą wszystkich sakramentów35. Przyjęcie chrztu umożliwia nowe 
narodzenie (por. J 3,3 – 7) czyli odrodzenie duchowe. Chrzest otwiera drogę do re-
alizacji nadziei chrześcijańskiej i otrzymania ostatecznej nagrody (Ef 4,4)36. W celu 
określenia wielkości tej nagrody Jan z Kwidzyna odnosi się do obietnicy nagrody 
danej Abramowi (Rdz 15,1). Jest nią sam Bóg37. Dla podkreślenia związku wiary 
i chrztu autor Expositio przywołuje treść Ef 4,5 – Jeden Pan, jedna wiara, jeden 
chrzest38. Wierzyć należy tylko w jednego Pana, w bóstwo i człowieczeństwo Chry-
stusa (Mt 6,24; Za 14,9 i Pwt 6,4)39. O jedności chrztu świadczą cztery cechy: jed-
ność materii; jedność formy; jedność mocy sprawczej oraz jedność celu40. Na jed-

29 Expositio, Art. IX, k. 57a.
30 Tamże: Sanctam ecclesiam catholicam.
31 W komentarzu do artykułu dwunastego Jan odwołuje się do biblijnego obrazu mistycznego 

małżeństwa między Chrystusem i Kościołem z Ef 5,23 kładąc akcent na wyjątkowy charakter tej 
relacji, zob. k. 68a.

32 Expositio, Art. IX, k. 57b.
33 Tamże.
34 Piotr Lombard, Cztery Księgi Sentencji, przekł. J. Wojtkowski, t. II, Olsztyn 2015, s. 269 – 271.
35 Expostio, Art. IX, k. 57b.
36 Expositio, Art. IX, k. 57vc.
37 Tamże, Ego sum merces tua magna nimis.
38 Tamże.
39 Expostio, Art. IX, k. 57vc.
40 Tamże.
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ność materii wskazuje J 3,5 (odrodzenie z wody i Ducha). O jedności formy mówi 
się w Mt 28,19 (chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha). Jedność mocy sprawczej zwią-
zana jest z samym Chrystusem. To On sam chrzci wewnętrznie (por. J 1,33). Szafarz 
chrztu czyni to jedynie służebnie, zewnętrznie. Jedność celu chrztu wskazuje także 
tekst Mk 16,16 (konieczność chrztu dla zbawienia). Jan z Kwidzyna podkreśla, że 
zbawienie można osiągnąć tylko w jednym Kościele. Poza nim nie ma takiej możli-
wości. Każdy, kto z powodu grzechu śmiertelnego, herezji lub klątwy odcina się od 
Kościoła, naraża się41. W zakończeniu komentarza do artykułu IX Jan wymienia do-
datkowo pięć błędnych postaw. Należą do nich42: twierdzenie, że istnieje możliwość 
zbawienie w innej wierze lub sekcie; utożsamianie synagogi z Kościołem; funkcjo-
nowanie tzw. Kościoła złośliwych (ecclesia malignancium); trwanie we wspólnocie 
heretyckiej43; twierdzenie, że Grecy i Rusini są w Kościele Katolickim44.

Miłość chrześcijańska. Znakiem jedności Kościoła jest także chrześcijańska 
miłość. Wiąże się ona z działaniem Ducha Świętego, który uzdalnia członków Ko-
ścioła do służby jednemu Bogu. W pierwotnym Kościele wszyscy wierzący mieli 
jedno serce i jedną duszę (Dz 4,22)45. Jedność w miłości wymaga gorliwych starań 
wszystkich członków Kościoła (Ef 4,1). Mieszkając z wierzących Duch Święty jed-
noczy mistyczne Ciało Chrystusa, Kościół (Ef 4,3; por. 1 Kor 12,3 – 31)46.

2. Eucharystia i jedność Kościoła

Pomimo faktu, że pozornie temat Eucharystii nie wiąże się wprost z Symbo-
lem Apostolskim Jan poświęca jej sporo uwagi47. Eucharystię autor łączy zarówno 
z dedykowanym jedności Kościoła artykułem dziewiątym dedykowanym jedności 
jak i dziesiątym, dotyczącym odpuszczania grzechów48. W Kościele Sakrament Eu-
charystii cieszy się szacunkiem. Nie należy sprowadzać go do pamiątki Męki Chry-
stusa49. W Sakramencie Eucharystii Ciało i Krew Chrystusa są obecne w sposób 
rzeczywisty pod postaciami chleba i wina. Jan z Kwidzyna odrzuca pogląd, że cho-
dzi tu o metaforę50. Sam Chrystus ustanowił formułę przeistoczenia. Po konsekracji 
dokonanej przez kapłana chleb i wino zostają substancjalnie przeistoczone w Ciało 

41 Tamże: igitur periculosum est valde extra ecclesiam esse.
42 Expositio, Art. IX, k. 59a.
43 Expositio, Prolog, k. 10vd.
44 Według Jana są odcięci od Kościoła z powodu nieposłuszeństwa i błędu, Expositio, Art. IX, 

k. 59a.
45 Expositio, Art. IX, k. 57b. Por. Art. X, k. 59b..
46 Por Expositio, Art. VIII,
47 Według Jana w różnych artykułach w Symbolu Apostolskim zawarta jest prawda o wszyst-

kich sakramentach Kościoła, Expositio, Prolog, k. 12vc.
48 Expositio, Prolog, k. 12vc-d.
49 Expositio, Prolog, k. 13vd.
50 Expositio, Prolog, k. 13vd-14a: De quo est hoc tenendum, quod in hoc sacramento verum 

corpus Christi et verus sanguis eius non tantum significatur, verum eciam veraciter continetur, sub 
duplici specie, scilicet panis et vini, tamquam sub uno, non duplici, sacramento.
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i Krew Chrystusa, zachowując swoje postaci51. Chrystus jest obecny całkowicie, nie 
opisowo, lecz sakramentalnie52. Przyjęcie Chrystusa dokonuje się zarówno sakra-
mentalnie jak i duchowo przez wiarę i miłość. Godne przyjęcie Chrystusa włącza 
w Mistyczne Ciało Chrystusa, odnawia i oczyszcza przyjmującego. Niegodne przy-
jęcie Chrystusa ściąga sąd Boga (1 Kor 11,29). Niegodnie przyjmuje Sakrament Eu-
charystii osoba w stanie grzechu śmiertelnego, zamierzająca zgrzeszyć lub wierząca 
niewłaściwie. Autor Expositio w oparciu o autorytety kościelne (Augustyn, Gra-
cjan, Albert Wielki, Tomasz z Akwinu, Duns Szkot, Henryk z Suzy) dość obszernie 
wyjaśnia warunki dotyczące godnego sprawowania Eucharystii przez celebransa53. 
Wynika z nich jasno, że Sakrament Eucharystii powinno się celebrować z wielką 
uwagą i szacunkiem. Sprawowanie Eucharystii jest dla Jana z Kwidzyna znakiem 
jedności Kościoła. Eucharystia buduje Kościół. W jedności tej uczestniczą i budują 
ją przystępujący do Eucharystii.

3. Sakrament Pokuty i jedność Kościoła

Według Jana z Kwidzyna Sakrament Pokuty posiada charakter uzdrawiający. 
Dostęp do tego duchowego dobra możliwy jest jedynie w Kościele. Odpuszczenie 
grzechów nie jest możliwe poza Kościołem (Hbr 11,6)54. Chrzest włączając do Ko-
ścioła gładzi wszelki grzech. Po chrzcie przez pokutę można ponownie wyzwolić 
się z grzechu55. Autor Expositio poświęca tematowi właściwego rozumienia i spra-
wowania Sakramentu Pokuty sporo uwagi56. Sakrament ten jest owocem Bożego 
miłosierdzia. Został on zapowiedziany już w Starym Testamencie (Iz 49,15 – 19;  
Jr 3,1; Ez 18,30 – 32). Sakrament Pokuty związany jest ściśle z Sakramentem Ka-
płaństwa. Sam Chrystus udzielił Apostołom i ich następcom władzy wiązania i roz-
wiązywania (Mt 18,18; J 20,22 – 23)57. Kapłan posiadający władzę kluczy oraz jurys-
dykcję Kościoła zostaje uwolniony od grzechu, zwrócony Kościołowi i pojednany 
z Chrystusem58. Odpuszczenie niektórych grzechów jest zastrzeżone biskupowi59. 
Jan z Kwidzyna odrzuca poglądy negujące sens spowiedzi przed kapłanem. W Sa-
kramencie Pokuty kapłan jest jedynie sługą, natomiast sam Bóg odpuszcza grzechy 
(Iz 43,25)60.

51 Expositio, Prolog, k. 14a.
52 Tamże: non circumscriptibiliter sed sacramentaliter.
53 Expositio, Prolog, k. 14a-15vd.
54 Expositio, Art. X, k. 61vb.
55 Jan nazywa prawdziwą pokutę drugą deską ratunku po rozbiciu statku, k. 61vb.
56 Expositio, Art. X, k. 61vc-64vb. Autor szeroko omawia teologię Sakramentu Pokuty, udziela 

wskazówek dotyczących jego sprawowania, polemizuje z tymi, którzy go odrzucają, omawia kwe-
stie dyscyplinarne związane z pokutą publiczną

57 Expositio, Art. X, k. 64a.
58 Expositio, Art. X, k. 61vc.
59 Expositio, Art. X, k. 62b.
60 Expositio, Art. X, k. 64a.
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Sakrament Pokuty odgrywa zatem ważną rolę o odnawianiu jedności Kościoła 
jako wspólnoty wierzących. Ponadto, uzyskanie odpuszczenia grzechów umożliwia 
udział w jednoczącym z Bogiem i Kościołem Sakramencie Eucharystii.

4. Błędy doktrynalne i jedność Kościoła

W Expositio często pojawiają się wypowiedzi polemiczne wobec błędnych 
interpretacji Symbolu Apostolskiego. W perspektywie ściśle eklezjologicznej Jan 
z Kwidzyna odnosi się do dwóch grup błędów. Pierwszą, stanowią błędne opinie 
z czasów patrystycznych (Nestoriusz61, Orygnes62, Ariusz63, Pelagiusz64; Monta-
nus65; Helwidiusz66; Manes67; Walentynian68; Macedoniusz69). W polemice z nimi 
autor korzysta z argumentacji uznanych autorytetów kościelnych jak Augustyn, To-
masz z Akwinu, Ryszard od św. Wiktora i in. Grupę drugą stanowią błędy bliższe 
czasom Jana z Kwidzyna. Jest on jednak oszczędny w nazywaniu ich wprost. Wy-
mienia się tylko niektóre błędne poglądy (waldensi)70. Często mówi ogólnie o here-
tykach71 podkreślając w ten sposób ich oddzielenie od Kościoła, który jest wspólno-
tą zbawienia. Autor Expositio widzi szkodliwość herezji i ich sprzeczność z biblijną 
koncepcją Kościoła. Jan z Kwidzyna dopuszcza dyskusję, ale nie akceptuje upartego 
trwania w błędzie72. Należy pouczyć i zachęcić do poprawy osobę błądzącą. Jednak, 
gdy nie chce się opamiętać powinna zostać usunięta73. Trwanie w herezji jest dla 
Jana znakiem pychy. Od heretyków różnią się wspomniani już schizmatycy, któ-
rzy łamią posłuszeństwo (Grecy, Rusini)74. Ich nieposłuszeństwo również wyklucza 
ich z Kościoła75. Posłuszeństwo prawowiernej nauce Kościoła jest znakiem trwania 
w jedności Kościoła.

61 Tamże, Art. III, k. 27a.
62 Tamże, Art. V, k. 33a.
63 Tamże, Art. X, k. 61a.
64 Tamże, Art. V, k. 33b.
65 Tamże, Art. VIII, k. 54b.
66 Tamże, Art. III, k. 26b.
67 Tamże, Art. III, k. 26vd.
68 Tamże, Art. III, k. 26vd.
69 Tamże, Art. VIII, k. 56vd.
70 Tamże, Art. X, k. 63vd.
71 Ogólnie o heretykach mówi się w Expositio 66 razy.
72 Expositio, Prolog, k. 10vd.
73 Exposistio, Prolog, k. 10a: Si autem est seductor nolens resipiscere exterminandus est cre-

macione, gladio, aut alio modo.
74 Expositio, Art. IX, k. 59a.
75 Expositio, Art. X, k. 59b.
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PODSUMOWANIE

Długoletni związek Jana z Kwidzyna ze środowiskiem uniwersyteckim i ko-
ścielnym Pragi odegrał rolę w jego twórczości pisarskiej. Wpływał również na jego 
ocenę ówczesnej złożonej sytuacji Kościoła. Jako kanonik w kościele zamkowym 
Wszystkich Świętych (1377 – 1386) i kaznodzieja synodalny w pełni uczestniczył 
w próbach odnowy Kościoła i życia duchowego wiernych. Miał także okazję słu-
chać wielkich kaznodziejów praskich i uczestniczyć w debatach na temat odnowy 
Kościoła. W roku 1387, w momencie radykalnych rozwiązań dotyczących organi-
zacji uniwersytetu76 oraz kulminacji sporów na tematy doktrynalne Jan z Kwidzyna 
opuścił Pragę wracając do Prus.

Odpowiedzią na braki i nasilający się zamęt doktrynalny jest kierowany przede 
wszystkim do duchowieństwa wykład Symbolu Apostolskiego. Widząc współczesny 
sobie stan Kościoła Jan z Kwidzyna przeżywa wewnętrzny ból, podobny do tego, 
który nosili w sobie ówcześni reformatorzy kościelni. Jest jednak bardzo ostrożny 
w rzucaniu oskarżeń i potępianiu. Świadectwo Pomezańczyka zawierające charak-
terystykę współczesnego mu Kościoła jest poruszające77. Kościół płacze, ponieważ 
jego dzieci udają tylko sługi Chrystusa, a w rzeczywistości są sługami Antychrysta. 
Wypowiedź78 o zepsuciu obyczajów, oszpeceniu Kościoła i okazanej mu wzgardzie 
może dotyczyć nadużyć dotyczących handlu urzędami kościelnymi, niemoralnego 
prowadzenia się duchownych, krytykowanych przez reformatorów czeskich. Jednak 
Jan unika uściśleń, podkreślając destrukcyjny wpływ fałszywej religijności i prak-
tycznie sytuację bez wyjścia, w której Kościół się znalazł79. Czas kryzysu Kościoła 
przynosi więcej goryczy niż wcześniejsze prześladowania i herezje. Dlatego istot-
ny rys prezentacji Kościoła stanowi chrystocentryzm jako kierunek jego odnowy. 
Zauważalna jest także typowa dla reformatorów praskich tęsknota za powrotem 
do źródeł, czyli naśladowanie wiary i Kościoła pierwszych chrześcijan80. Poglą-
dy eklezjologiczne zawarte w Expositio można zatem uznać za zgodne z umiarko-
waną linią reformatorską prezentowaną przez Henryka Totting z Oyty i głównymi 
postulatami Jana Milicza i Macieja z Janowa. Jan z Kwidzyna zachowuje daleko 
idącą powściągliwość w formułowaniu radykalnych postulatów reformatorskich 
kładąc nacisk na wyjaśnienie istniejących w Kościele prawd wiary i reguł życia du-
chowego. W Expositio nie ma bezpośrednich postulatów reform kościelnych o cha-
rakterze strukturalnym. Nie podejmuje się tematyki reformy papiestwa, nie wskazuje 
się na konieczność zwołania soboru. Jan ceni następców Apostołów, sakramentalne 
kapłaństwo, choć podkreśla służebny charakter misji duchownych. Pomezańczyk 
odrzuca redukcjonistyczne podejście do sakramentów, w tym do Eucharystii. Widzi 

76 Odsunięcie od kierowania uniwersytetem nie-Czechów, zob. M. Borzyszkowski, Problema-
tyka filozoficzna i teologiczna, s. 121 – 122.

77 Expostitio, Art. IX, k. 58 v c-d.
78 Tamże.
79 Tamże.
80 Obok słabości i niedomagań w Kościele w Czechach w XIV w. istniały także sukcesy organi-

zacyjne oraz próby odnowy kierowane odgórnie, zob. S. Bylina, Czeska myśl reformatorska drugiej 
połowy XIV wieku i jej echa na Śląsku, ZN KUL 21 (1976) 3 – 4, s. 65 – 66.
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w niej wyjątkowy dar Kościoła, lekarstwo duchowe i znak jego jedności. Nie poru-
sza tematu częstej komunii świętej, choć wiadomo, że Dorota z Mątów przyjmowała 
ją codziennie, a więc zgodnie z postulatami niektórych reformatorów praskich81. 
Zdecydowanie występuje przeciw herezjom i mocno akcentuje prawdę o dostępno-
ści zbawienia jedynie w ramach Kościoła.

Chrystocentryczna droga środka dostrzegalna jest w wykładzie na temat jedno-
ści Kościoła. Kościół to Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa. Trwanie we wspólnocie 
Kościoła pojmowane jest jako wyjątkowy i niezasłużony dar. Jedność z Chrystusem 
jest gwarancją wypełnienia obietnicy udziału w ostatecznej, wiecznej nagrodzie.

JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA W EXPOSITIO SYMBOLI APOSTOLORUM  
JANA Z KWIDZYNA

STRESZCZENIE

Druga połowa XIV w. to czas debat i postulatów odnowy Kościoła katolickiego. W tym 
kontekście historycznym powstało główne dzieło teologiczne Jana z Kwidzyna (1343 – 1417) 
Expositio Symboli Apostolorum. Jan z Kwidzyna jest uważany za wybitnego przedstawiciela 
środowiska teologicznego związanego z uniwersytetem praskim. W artykule podjęto temat 
jedności Kościoła według Expositio. Według Jana z Kwidzyna jedność Kościoła wynika 
z jego związku z Chrystusem, z sakramentu chrztu oraz miłości chrześcijańskiej. Ponadto 
z jednością Kościoła wiążą się ściśle Sakrament Eucharystii i Sakrament Pokuty. Przeciwko 
jedności działają heretycy i schizmatycy. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Wierzący są 
wezwani do trwania w jedności z Chrystusem, Głową Kościoła i pogłębiania tej relacji.

UNITY OF THE CHURCH IN JOHANNES MARIENWERDER’S  
EXPOSITIO SYMBOLI APOSTOLORUM

SUMMARY

The second half of the 14th century was a time of debates and postulates for the renewal 
of the Catholic Church. n this historical context, the main theological work of Johannes Ma-
rienwerder’s (1343 – 1417), Expositio Symboli Apostolorum, was written. John of Kwidzyn 
is considered an outstanding representative of theologians associated with the University 
of Prague. The article deals with the unity of the Church according to Expositio. Johannes 
Marienwerder points out that the unity of the Church results from its relationship with Christ, 
from the sacrament of baptism and from Christian love. Moreover, the sacrament of the 
Eucharist and the sacrament of Penance are closely related to the unity of the Church. Her-

81 Zob. S. Bylina, Nurty odnowy wewnętrznej a problem częstej komunii w Europie Środkowej 
w XIV – XV wieku, w: Scriptura custos memoriae. Księga pamiątkowa ofiarowana Prof. Brygidzie 
Kürbis, Poznań 2001, s. 91 – 102.
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etics and schismatics work against unity. There is no salvation outside the Church. Believers 
are called to stay in union with Christ, head of the Church, and to deepen this relationship.

EINHEIT DER KIRCHE IN JOHANNES MARIENWERDERS  
EXPOSITIO SYMBOLI APOSTOLORUM

ZUSAMMENFASSUNG

Die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts war eine Zeit der Debatten und Postulate zur 
Erneuerung der katholischen Kirche. In diesem historischen Kontext entstand das theologi-
sche Hauptwerk von Johannes Marienwerder (1343 – 1417), Expositio Symboli Apostolorum. 
Johannes Marienwerder gilt als ein herausragender Vertreter der mit der Prager Universität 
verbundenen Theologen. Der Artikel befasst sich mit der Einheit der Kirche nach der Exposi-
tio. Johannes Marienwerder weist darauf hin, dass die Einheit der Kirche aus ihrer Beziehung 
zu Christus, aus dem Sakrament der Taufe und aus der christlichen Liebe resultiert. Darüber 
hinaus sind das Sakrament der Eucharistie und das Sakrament der Buße eng mit der Einheit 
der Kirche verbunden. Ketzer und Schismatiker arbeiten gegen die Einheit. Es gibt keine 
Rettung außerhalb der Kirche. Die Gläubigen sind aufgerufen, in der Einheit mit Christus, 
dem Haupt der Kirche, zu bleiben und diese Beziehung zu vertiefen.
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Osoba bł. Honorata Koźmińskiego, kapucyńskiego zakonnika z przełomu XIX 
i XX wieku, jest jeszcze ciągle zbyt mało znana, jak wypadałoby na postać, która tak 
istotnie naznaczyła dzieje narodu i Kościoła w Polsce. Pisał o tym Bohdan Cywiński 
w książce ukazującej wpływ polskiej inteligencji na etos narodu w okresie niewo-
li. Tworzone bowiem przez o. Honorata zgromadzenia niehabitowe docierały do 
różnych środowisk i miały swe oddziaływanie na różne sektory życia społecznego. 
Kilka tysięcy braci i sióstr działało w całym Królestwie Kongresowym i na terenach 
Rosji. „Historycy Kościoła nie zbadali jeszcze dostatecznie tego zgromadzenia, jak-
że prekursorskiego wobec dwudziestowiecznych inicjatyw zachodnio-europejskich 
w zakresie apostolstwa wśród robotników. Jednak nawet nieliczne opublikowane 
dotychczas przez zajmującą się tą sprawą dr Ewę Jabłońską-Deptułową informacje 
są bardzo ciekawe”1.

Warto zatem przyjrzeć się tej postaci i postawić pytanie o duchowe źródła in-
spiracji kapucyńskiego zakonnika, który zachowując wierność duchowemu dzie-
dzictwu świętego Franciszka z Asyżu, był jednocześnie otwarty na nowe nurty du-
chowości w Kościele. Szczególne znaczenie ma wpływ duchowości ignacjańskiej, 
gdyż o. Koźmiński przez kilkadziesiąt lat odprawiał rekolekcje według ćwiczeń du-
chowych św. Ignacego Loyoli i sam tłumaczył oraz wydawał dzieła jezuickich auto-
rów propagujących ten sposób odprawiania ćwiczeń rekolekcyjnych. W niniejszym 
artykule zostanie zarysowana kwestia miejsca rekolekcji w rytmie formacji ciągłej 

* O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap – kierownik Katedry Bioetyki Teologicznej KUL 
JP II, członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN (2020 – 2023), ORCID: https://orcid.org/0000-
0003-4678-726X, E-mail: andrzej.derdziuk@kul.pl 

1 B. Cywiński, Rodowody niepokornych, „Znak”, Warszawa 1981, s. 413.
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kapucynów oraz zostaną ukazane podręczniki jezuitów, które były w zasięgu zain-
teresowań o. Honorata Koźmińskiego a także zostanie przedstawione przylgnięcie 
Założyciela zgromadzeń ukrytych do metody ćwiczeń duchownych św. Ignacego.

PRAKTYKA DOROCZNYCH REKOLEKCJI  
W RYTMIE FORMACJI KAPUCYŃSKIEJ W XIX WIEKU

Problematyka formacji stałej, nazywanej też ustawiczną, choć w przeszłości 
nie była rzeczywistością wprost tak nazywaną, to jednak miała miejsce przez cały 
czas istnienia Polskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Przybierała 
ona różne formy, przede wszystkim zwyczajne, które właściwe są pracy nad sobą 
każdego brata i porządkowi modlitw w klasztorze oraz miesięcznym skupieniom 
i dorocznym rekolekcjom. Pierwsze konstytucje kapucyńskie zredagowane w 1536 
roku w klasztorze świętej Eufemii w Rzymie zawierały w tym zakresie stosow-
ne pouczenie: „Lecz niech bracia cały czas spędzają na godnych pochwały, szla-
chetnych i pożytecznych ćwiczeniach duchownych i cielesnych, na cześć i chwałę 
Bożego Majestatu i dla zbudowania i dobrego przykładu bliźnim, współbraciom, 
zakonnikom i świeckim”2. Do sprawdzonych form animacji życia duchowego bra-
ci należały też kapituły prowincjalne i kapituły domowe oraz wizytacje wyższych 
przełożonych. Podejmowano też nadzwyczajne inicjatywy służące ożywieniu zapa-
łu w służbie Bożej3. Miały one charakter przedsięwzięć ogólnoprowincjalnych oraz 
działań skierowanych do określonych grup braci.

Szczególną rolę odgrywały doroczne rekolekcje, które miały na celu odnowie-
nie życia duchowego i powrót do pierwotnej gorliwości. Miały one przeżywającym 
je zakonnikom umożliwić wejrzenie w siebie i aktywizować ich do wewnętrznej 
przemiany. W XIX wieku w Prowincji Polskiej każdy zakonnik miał obowiązek 
odprawienia w ciągu roku dziesięciodniowych ćwiczeń duchownych. Uważano je 
za „najpraktyczniejszy i najzwyczajniejszy sposób gruntowanego poznania siebie 
i swoich niedoskonałości – do zapalenia się miłością Boga i zbawienia, a tym samym 
do poprawy życia”4. Zazwyczaj odprawiano rekolekcje w klasztorach w dwóch tur-
nusach. Jedna grupa skupiała się podczas specjalnych ćwiczeń duchownych, druga 
zaś spełniała codzienne zajęcia klasztorne i duszpasterskie. Wyznaczano jednego 
z braci jako dyrektora rekolekcji, który przewodniczył modlitwom i czytał rekolek-
tantom konferencje ascetyczne ze specjalnych książek zatwierdzonych przez władze 
prowincji.

W programie rekolekcji przewidywano wysłuchanie trzech konferencji dzien-
nie. Zazwyczaj druga konferencja, zwana medytacją była poświęcona rozważaniu 

2 Pierwsze Konstytucje Rzym – św. Eufemia (1536), tłum. J. Kaźmierczak, w: Reforma kapu-
cyńska, t. 1, Dokumenty i świadectwa pierwszego stulecia, Głos Ojca Pio, Kraków 2004, s. 167. 
(139 – 205)

3 Por. A. Derdziuk. Formacja ustawiczna brata mniejszego kapucyna. „Akta Warszawskiej 
Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów” 1:1992 nr 3 s. 33 – 42.

4 Por. A. Derdziuk, Wychowanie do życia zakonnego w nowicjacie kapucynów Prowincji Pol-
skiej w latach międzypowstaniowych 1831 – 1864, Lublin 1987, mps w BKUL, s. 97 – 98.
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życia Chrystusa. Dwie pozostałe obracały się wokół zagadnienia rzeczy ostatecz-
nych i problematyki grzechu oraz nawrócenia. Po pierwszej konferencji przewidy-
wano tzw. reflexyję, czyli rozważanie jakiegoś zagadnienia moralnego. Najczęściej 
dotyczyło to cnót teologalnych i moralnych, albo wad przeciwnych tym cnotom. 
Druga konferencja była czytana po nieszporach i po niej przeprowadzano rachunek 
sumienia według wskazanego schematu. Po trzeciej konferencji należało wzbudzać 
uczucia związane z odczytywanymi tajemnicami wiary oraz zachęcano do przyjmo-
wania oświeceń płynących od Ducha Świętego i podejmowania stosownych posta-
nowień dotyczących postępowania zgodnego z Ewangelią i regułą franciszkańską5.

W dziewiętnastym wieku w zakonie wykorzystywano podręczniki rekolekcyj-
ne napisane przez zakonników tej wspólnoty i zatwierdzone do użytku kapucynów 
w Polsce. Była to praca o. Kajetana Migliorini z Bergamo6 Capucinus solitarius per 
decem dies meditane sive exercitia spiritualia accomodata ad usum FF. MM. S.P. Fr.
Cap. Książka ta została wydana w Monachium w 1755 roku i miała wiele wydań. 
Innym autorem kapucyńskim, z którego chętnie korzystano był znany teologii mo-
ralista Józef Antoni Hirsinger z Kayserbergu, zwany też Caesaromontanusem7. Jego 
podręcznik nosił tytuł Spiritualium decem solitudo i był wydany w Argentoratiae 
w roku 1754.

W prowincji kapucynów w Polsce używano też podręcznika Rekollekcye dzie-
sięciodniowe z rękopisma łacińskiego na język polski dla użytku braci Zakonu św. 
O. Franciszka Kapucynów przez iednego tegoż zakonu i prowincji polskiej kapłana 
przetłumaczone wydanego w Warszawie w 1823 roku. Powstały też inne pomoce 
rekolekcyjne, które były rozpowszechniane w postaci rękopisów i nie zachowały 
się do naszych czasów. Do takich prac należy zbiór kazań rekolekcyjnych autorstwa 
o. Tadeusza Krawczyńskiego. Zbiór ten nosił nazwę Exercitia spirytualia decem 
dierum ex diversis autoribus collecta8.

Wiek XIX był szczególnym okresem otwarcia pisarzy kapucyńskich na dokonania 
innych autorów9. Dowodem na to jest korzystanie w odprawianiu rekolekcji z pod-
ręczników jezuitów, sulpicjanów, redemptorystów i teatynów oraz używanie książek 
z innych szkół duchowości podczas rozmyślań. Kapucyni też zajmowali się propago-
waniem pism duchowych świętego Alfonsa Marii de Liguori i korzystali z jego pu-
blikacji w przeżywaniu zakonnych rekolekcji10. Bł. Honorat w swoich notatkach re-

5 Por. tamże, s. 98. Rekollekcye dziesięciodniowe z rękopisma łacińskiego na język polski dla 
użytku braci Zakonu św. O. Franciszka Kapucynów przez iednego tegoż zakonu i prowincji polskiej 
kapłana przetłumaczone, Warszawa 1823.

6 Por. A. Derdziuk, Nauka o cnotach Kajetana z Bergamo OFMCap, w: Gaudium in litte-
ris. Księga jubileuszowa ku czci księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa, red. S. Janeczek, W. Ba-
jor. M.M. Maciołek. Lublin 2009, s. 113 – 123.

7 Por. P. Stasiński, Hirsinger Józef Antoni, w: EK, t. 6, red. J. Walkusz, TN KUL, Lublin 1993, 
k. 935 – 936.

8 Por. M. Skowroński, Tadeusz Krawczyński kapucyn kaznodzieja katolicki w epoce zwanej 
oświeceniem, Teologiczne Wydawnictwo WSD we Włocławku, Włocławek 2019, s. 300.

9 Por. R. Prejs, Apostolstwo słowa drukowanego u kapucynów Prowincji Polskiej (Komisariatu 
Warszawskiego) w latach 1864–1939, Lublin 1988, mps BKUL, s. 314.

10 Por. A. Derdziuk, Kapucyńskie tłumaczenia dzieł św. Alfonsa Liguori, „Studia Francisz-
kańskie” 9:1998, s. 28.
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kolekcyjnych, wskazując książki, które winien przeczytać przytoczył pozycję Teologia 
św. Alfonsa11. Wyliczając różne sposoby medytacji, na pierwszym miejscu umieścił 
propozycję zaczerpniętą z dzieł Założyciela redemptorystów12. W swoim Notatniku 
duchowym Koźmiński zapisał, że w 1885 roku w Zakroczymiu odprawiał doroczne 
rekolekcje korzystając z książki św. Alfonsa Oblubienica Chrystusa13. Chodzi o prze-
tłumaczone przez niego dzieło świętego Doktora Droga uświątobliwienia dla oblubie-
nicy Chrystusowej14. Pozycja ta miała trzy tomy. Drugi tom wydano rok później, także 
w Krakowie. Następnie wszystkie tomy wydawano razem jeszcze pięć razy15.

Kapucyni jako wspólnota zakonna nastawiona na kontemplację oraz duszpa-
sterstwo ludzi prostych nie stworzyli znaczącej szkoły teologicznej i zazwyczaj 
posiłkowali się podręcznikami wypracowanymi przez innych autorów. Pod koniec 
wieku XIX w Prowincji Polskiej nie było studium filozoficzno-teologicznego z racji 
carskiego zakazu przyjmowania kandydatów. Tym, co pozwala na zorientowanie się 
jakich pomocy dydaktycznych używali zakonnicy w Nowym Mieście nad Pilicą jest 
przypadek kształcenia Antoniego Wysłoucha przyjętego do zakonu za zgodą władz 
rosyjskich na zasadzie specjalnego wyjątku16. W liście do ministra generalnego 
zakonu Bernarda Christen17 o. Honorat poświadcza, że podczas studiów kapucyni 
używali podręczników jezuity Hugo Hurtera: Medulla theologiae dogmaticae18 oraz 
Theologiae dogmaticae compendium in usum studiosorum theologiae19. W później-
szym okresie posługiwano się też podręcznikiem20 Franciszka Ksawerego Schoup-
pe, Elementa theologiae dogmaticae e probatis auctoribus collecta et divini verbi 
ministerio accomodata opera21. Były to podręczniki niedawno wydane i aktualne, 
co wskazuje na dążenie braci kapucynów do nadążania za rozwojem teologii.

W zakresie teologii w studium domesticum Prowincji Polskiej używano skryp-
tów autorów kapucyńskich, wśród których należy nade wszystko wymienić podręcz-
nik Józefa Antoniego Hirsingera z Kaiserbergu Theologia moralis omnes succincte 
complectens materias practicas pro utilitate confessariorum et examinandorum22. 

11 Por. H. Koźmiński, Notatnik duchowy, Wicepostulatora Kanonizacji o. Honorata Koźmińskiego, 
Warszawa 1991, s. 15.

12 Por. tamże, s. 52.
13 Por. tamże, s. 371.
14 Kraków 1881.
15 Kraków 1888. Warszawa 1894; 1898; 1901; 1907.
16 Por. R. Prejs, Z dziejów nauczania filozofii w Polskiej Prowincji Kapucynów w XIX wieku, 

„Roczniki Filozoficzne” 56:2008, nr 2, s. 225 – 231.
17 Por. H. Koźmiński, 98. List 15. Do ojca Bernarda Edwarda Christen, w: H. Koźmiński, Listy 

do przełożonych i współbraci Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów 1867 – 1916, opr. H.I. Szumił, 
Instytut Bł. Honorata Koźmińskiego, Warszawa 1997, s. 160.

18 Libreria Academica Wagneriana, Oeniponte 1893.
19 Libreria Academica Wagneriana, t. 1 – 3, Oeniponte 1896.
20 H. Koźmiński, 98. List 56. Do ojca Pacyfika Celsusa Carletti, w: H. Koźmiński, Listy do 

przełożonych i współbraci Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów 1867 – 1916, s. 438.
21 Wydawnictwo Goemaere, t. 1 – 2, Bruxellis 18684, Lyon 19109.
22 T. 1 – 2 Strasburg 1767; Taurini 18364; por. P. Stasiński, Teologia moralna Józefa Antoniego 

z Kayserbergu (Caesaromontanusa) i jej recepcja przez polskich kapucynów, mps BKUL, Lublin 
1984, s. 31.
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„Kapucyni nie stworzyli własnej szkoły w teologii i chociaż kapituły generalne ofi-
cjalnie popierały naukę św. Bonawentury, to jednak w dorobku moralistów kapu-
cyńskich dostrzega się różne inspiracje i daje się zauważyć wpływ zarówno św. 
Tomasza, jak i bł. Dunsa Szkota. W podręcznikach dominuje eklektyzm, który był 
typowy dla tego rodzaju prac, mających charakter kompendialny i będących przede 
wszystkim pomocami do wykładów bądź instrukcjami dla spowiedników”23.

JEZUICKIE PUBLIKACJE W ZASIĘGU ZAINTERESOWANIA  
O. HONORATA

W środowisku kapucynów Prowincji Polskiej w XIX wieku używano jezuic-
kich podręczników z zakresu teologii duchowości. Informacje na ten temat można 
znaleźć w sprawozdaniu wysłanym do generała zakonu, które wysłał ówczesny ko-
misarz grupy kapucynów w Polsce bł. Honorat Koźmiński. W tym piśmie wska-
zał, że wydano kilka dzieł przetłumaczonych z języków obcych. Obok publikacji 
z zakresu duchowości kapucyńskiej, wyliczył też pomoce rekolekcyjne wzorowane 
na Ćwiczeniach św. Ignacego. „Pod naszym kierownictwem zostały wydane w tym 
roku: 2 tomy o. Rodrigueza TJ O doskonałości chrześcijańskiej, tak przerobione, by 
mogły służyć również świeckim, a zwłaszcza osobom zakonnym życia ukrytego. 
Podobnie został wydany Rok chrześcijański o. Avancini24, zawierający rozmyślania 
na cały rok, również Rekolekcje25 o. Pinamonti TJ”26.

W swoim sprawozdaniu Honorat informował o inicjatywach wydawniczych 
sióstr z założonych przez siebie zgromadzeń i prosił generała o błogosławieństwo 
dla tych publikacji wydawanych przez siostry pod jego kierownictwem. Spośród 
książek o proweniencji jezuickiej znalazły się tam pozycje: Jean Crasset Sługa 
Chrystusowy w samotności czyli dziesięciodniowe rekollekcye według Jana Krasse-
ta27; Jean Nicolas Grou Życie wewnętrzne Jezusa i Maryi: rozmyślania na wszystkie 
niedziele i główne święta roku28; Alois Bellecjusz Ś. Ignacego Ćwiczenia duchowne 
czyli Rekollekcje przez Alojzego Bellecjusza w jęz. łac. ułożone a przez Antoniego 
Brescianiego w jęz. wł. na nowo wydane, przerobił do użytku wszystkich zastosował 

23 A. Derdziuk, Aretologia w podręcznikach moralistów kapucyńskich w okresie między Sobo-
rem Watykańskim I a Watykańskim II, RW KUL, Lublin 2001, s. 105.

24 Dzieło jezuity Mikołaja Avancini zostało wydane pod tytułem: Rok Chrystusowy, czyli roz-
myślania na każdy dzień roku o życiu i nauce Pana naszego Jezusa Chrystusa, tłum. A. Jełowicki, 
poprawił i dostosował do użytku osób wszelkiego stanu o. Prokop Leszczyński, Gebethner i Wolf, 
Warszawa 1895.

25 Por. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne czyli rekolekcje przez o. Jana Piotra Pinamonti, 
tłum. z włos. W. Postel, z podwójnym podziałem rekolekcji. Przejrzał i do użytku wszelkiego stanu 
zastosował o. Honorat kap. Warszawa 1896.

26 H. Koźmiński, 98. List 9. Do ojca Bernarda Edwarda Christen, w: H. Koźmiński, Listy do 
przełożonych i współbraci Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów 1867 – 1916, s. 98.

27 Gebethner i Wolff, Warszawa 1896.
28 Księgarnia K. Łukaszewicza, Lwów 1887.
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i rozmyślaniami z Pisma Świętego o tajemnicach żywota Chrystusa Pana pomnożył 
X. Aleksander Jełowicki29.

W cytowanym już sprawozdaniu do generała o. Honorat informował30, że pod-
czas codziennych rozmyślań prowadzonych w chórze zakonnym bracia kapucyni 
z klasztoru nowomiejskiego korzystali z książki francuskiego sulpicjanina Andre 
Jean Marie Hamona Rozmyślania na wszystkie dni roku: do użytku kapłanów i osób 
świeckich31. Jako pomoce rekolekcyjne wykorzystywano wspomnianego wcześniej 
Crasseta oraz publikację Jean Joseph Petitdidier Ćwiczenia duchowe według Normy 
św. Ignacego Loyoli32.

W Notatniku duchowym Błogosławionego znajdują się adnotacje33, że korzystał 
z podręcznika wspomnianych wyżej Bellecjusza i Crasseta oraz dzieła jezuity Jaco-
busa Noueta Homo orationis: exercitia spiritualia secundum normam S. Ignatii de 
Loyola34 oraz jezuickiego teologa Pierre Chaignon Rozmyślania dla kapłanów czyli 
Droga do świętości kapłańskiej przez modlitwę wewnętrzną35. Z rana, po Litanii do 
Wszystkich Świętych czytano w zakonnym chórze w Nowym Mieście trzy punk-
ty z rozmyślań Chaignona, które były potem przedmiotem medytacji zakonników. 
W czasie rekolekcji odprawianych w 1857 roku Błogosławiony zanotował, że ko-
rzystał z jezuickiego podręcznika Luisa de la Puente Compendium meditationum de 
praecipuis fidei nostrae mysteriis36. W trakcie rekolekcji przeżywanych w Lubarto-
wie w 1861 posługiwał się podręcznikiem Louisa Bourdaloue Uwagi rożne o stanie 
zakonnym i jego powinnościach37.

Jako lekturę po rekolekcjach w 1863 odprawianych w Warszawie na podstawie 
podręcznika Noueta, postanowił jeszcze raz przeczytać passus o ślubach zakon-
nych38 z dzieła Alfonsa Rodrigueza O doskonałości chrześcijańskiej39. Podjął też 
zobowiązanie do sięgnięcia do dzieła byłego generała jezuitów Jana Filipa Rootha-
na Exercitia Spiritualia S. P. Ignatii De Loyola40. W Notatniku duchowym znajduje 
się też fragment tekstu przepisany z książki polskiego jezuity Mikołaja Łęczyckie-
go De mediis conservandi spiritus seu De mediis ad virtutes initio vitae spiritualis 
acquisitas postea conservandas et augendas wydanej i poprawionej przez Rudolpha 
Hoppe41. Koźmiński zaczerpnął z tego podręcznika pouczenia dotyczące rzeczy 
drobnych42. Ponadto korzystał z innego dzieła Łęczyckiego to jest De praxi divi-

29 Wydawnictwo F. Czerwiński, Warszawa 1893.
30 Por. H. Koźmiński, 98. List 15. Do ojca Bernarda Edwarda Christen, s. 162.
31 Fabryka Wyrobów Introligatorskich J. Gadowskiego, Kraków 1895.
32 Tłum. J. Tylka, Wydawnictwo J. Styrna, Tarnów 1893.
33 Por. H. Koźmiński, Notatnik duchowy, s. 157.
34 Libraire Victor Lecoffre, Paris 1888.
35 T. 1 – 5, Czerwiński i Spółka, Warszawa 1868 – 1869.
36 Libraire catholique de Perisse, Lyon 1848.
37 Tłum. J. Dewin, Drukarnia Societas Jesu, Kalisz 1772.
38 Por. H. Koźmiński, Notatnik duchowy, s. 257.
39 Tłum. P. Leszczyński, Księgarnia J. Błaszkowskiego, Warszawa 1866.
40 Morini, Romae 18524.
41 Kulczycki et Sociorum, Kraków 1884.
42 Por. H. Koźmiński, Notatnik duchowy, s. 230.
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nae praesentiae et orationum iaculatoriarum ac variis orandi Deumque pie colendi 
modis43.

Jedne z rekolekcji Koźmiński odprawiał na podstawie podręcznika jezuity Mi-
chela Cuvelhier Meditationes brevissimae in usum sacerdotum, religiosum, missio-
narium, iter argentium, etc., in totum annum distributae44. W swojej celi zakonnej 
przechowywał łacińską wersję Ćwiczeń duchownych św. Ignacego wydanych w ra-
mach zbioru Thesaurus spiritualis rerum ac documentorum variorum ad Societatem 
Jesu pertinentium45. Gdy jechał na odpoczynek do majątku Łubieńskich w Kolanie, 
zabrał ze sobą podręcznik do ćwiczeń w opracowaniu Bellecjusza46.

Z powyższej przedstawionego przeglądu ujawnia się szeroki zakres dzieł auto-
rów jezuickich, z których korzystał błogosławiony Honorat. Można dostrzec dba-
łość o dobieranie najlepszych i aktualnie wydanych książek, które miały ożywiać 
życie duchowe i zapalać do życia poświęconego Bogu i człowiekowi. Kapucyni 
polscy, żyjąc w warunkach zamknięcia klasztorów przez władze carskie, nie zre-
zygnowali z dążenia do utrzymywania głębokiego życia duchowego i troszczyli się 
o zapewnienie dostępu do autentycznych źródeł duchowości chrześcijańskiej. Dbali 
też o przygotowywanie podręczników do medytacji dla osób, które były pod ich 
opieką duszpasterską. Sprowadzano nowe książki z Zachodu Europy i tłumaczono 
je na język polski, pragnąc zapewnić do nich jak najszerszy dostęp.

Niektórzy autorzy patrzą na ten proces korzystania z wielu dzieł z różnych du-
chowości jako eklektyzm, który dokonuje pewnego pomieszania rozmaitych trady-
cji teologicznych. Zarzucają też Honoratowi brak samodzielności w opracowywaniu 
pewnych tematów. Warto jednak dostrzec specyfikę XIX wieku i na jej tle umieścić 
dokonania Koźmińskiego, które były bardzo odważne i oryginalne. Ponieważ jed-
nak poruszał się na płaszczyźnie działań duszpasterskich o zupełnie nowej jakości, 
chciał korzystać z pewnych wzorców, z których przyjmował pewne inspiracje, ale 
zawsze ubierał je we własnych kształt rozwiązań i praktycznych zastosowań. Warto 
przytoczyć słowa ks. prof. Janusza Królikowskiego, który o twórczości teologicznej 
o. Honorata napisał: „Często uproszone oceny jego dorobku, zwłaszcza stwierdzają-
ce, że niewiele jest u niego oryginalnego, że jego pisma mają charakter eklektyczny, 
wynikają przede wszystkim z tego, że nie patrzy się od wewnątrz epoki, z której 
wyrósł, ale patrzy się na niego już tylko z naszego współczesnego punktu widzenia. 
Nie chodzi tylko o podkreślenie, że trzeba strzec się łatwego błędu ahistoryczności, 
ale także o to, by zobaczyć pewne rzeczy w ich właściwej specyfice, a nawet wspo-
mnianej oryginalności”47.

43 Fr. Kulczycki, Cracoviae 1889.
44 Delhomme et Briguet, Paris 1882.
45 Cracoviae 1607.
46 Por. C.-Ch. Billot, Odnaleziony przez Jezusa. Bł. Honorat Koźmiński (1829 – 1916), tłum. 

K. Krycińska, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009, s. 133.
47 J. Królikowski, Maryjne doświadczenie miłości Bożej, w: Boży człowiek w służbie ludziom. 

Bł. Honorat Koźmiński, red. A. Derdziuk, G. Filipiuk, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia 
w Sandomierzu, Lublin 2018, s. 127.
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REKOLEKCJE ODPRAWIANE PRZEZ O. HONORATA  
NA PODSTAWIE ĆWICZEŃ DUCHOWNYCH

Przed kasatą klasztorów w 1864 roku jako represji rządu carskiego po Powsta-
niu Styczniowym, o. Koźmiński odprawiał rekolekcje razem z braćmi ze wspólnoty 
klasztornej. W późniejszym okresie przeżywał czas ćwiczeń w klasztorze zakro-
czymskim i nowomiejskim wyłączając się czasem z innych zajęć klasztornych. Bł. 
Honorat, czerpiąc ze skarbca duchowego Kościoła, bardzo często korzystał z pod-
ręczników jezuickich podczas dorocznych rekolekcji. Pierwszy raz po uzyskaniu 
pozwolenia przełożonych odprawił je indywidualnie poza wspólnotą klasztorną 
w roku 186548. Było to rekolekcje czterdziestodniowe, które pozostawiły trwały ślad 
w duchowości młodego kapucyna. Zachowały się osobiste zapiski z ponad pięćdzie-
sięciu serii rekolekcji, w których Koźmiński zapisywał kiedy, gdzie i na bazie jakich 
pomocy odprawiał rekolekcyjne medytacje. Na pięćdziesiąt dwie serii rekolekcji, 
z których zachowały się osobiste notatki, aż trzydzieści cztery było odprawianych 
na bazie podręczników jezuickich opartych na różnych wersjach Ćwiczeń św. Igna-
cego. Ponadto w przypadku medytacji prowadzonych z pamięci, wiele z nich miało 
podbudowę i schemat jezuicki. Nawet korzystając z podręczników św. Alfonsa, lub 
Kajetana z Bergamo czy Leonarda z Porto Maurizio, Honorat w ramach uzupełnień 
lektury sięgał do prac jezuickich autorów, zwłaszcza Mikołaja Łęczyckiego.

Kapucyn z Nowego Miasta starał się korzystać z dzieł aktualnie wydanych i po-
ruszających zagadnienia specjalnie przeznaczone dla kapłanów i osób zakonnych. 
Takim przykładem może być dzieło jezuickiego teologa moralisty, Tomasza Mło-
dzianowskiego49, które zostało przetłumaczone na polski i wydane w 1904 roku, 
a które Honorat użył jako pomoc w rekolekcjach w 1914 roku50. Najczęściej sięgał 
do prac Luisa de la Puente Compendium meditationum i czynił to aż dziesięć razy. 
Zdarzało się, że Koźmiński korzystał z kilku dzieł podczas jednych rekolekcji i łą-
czył wówczas ze sobą konferencje zaczerpnięte z różnych podręczników. Drugim 
spośród najczęściej przywoływanych autorów był Alois Bellecjusz, którego dzieło 
Ś. Ignacego Ćwiczenia duchowne czyli Rekollekcje jako pomoc w skupieniu i prowa-
dzeniu medytacji o. Honorat wykorzystywał dziewięć razy. W Notatniku duchowym 
znalazły się informacje o pięciokrotnym sięganiu do publikacji Louisa Bourdaloue 
Uwagi rożne o stanie zakonnym i jego powinnościach51. Błogosławiony też cztery 
razy sięgał do dzieła Jeana Crasseta, Sługa Chrystusowy w samotności, z tego trzy 
lata pod rząd, to jest od roku 1893 do 1895. Potem wrócił do tego dzieła w 1909 roku.

Podczas czterech serii rekolekcji o. Honorat korzystał z książki Rodrigueza 
O doskonałości chrześcijańskiej. Po jednym razie sięgał do dzieł: Pierre Chaignon 
Rozmyślania dla kapłanów, Michela Cuvelhier Meditationes brevissimae in usum 
sacerdotum oraz Jacobusa Noueta Homo orationis. W 1907 wykorzystywał jako 

48 Por. E. Jabłońska-Deptuła, Trwanie i budowa. Honorat Koźmiński kapucyn 1829 – 1916, Wy-
dawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1986, s. 87.

49 T. Młodzianowski, Ćwiczenia duchowne, tłum. A. Chmielowski, Księgarnia Katolicka 
Władysław Miłkowski, Warszawa – Kraków 1904.

50 Por. H. Koźmiński, Notatnik duchowy, s. 440.
51 Por. tamże, s. 241, 301, 323, 354, 393.
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materiał do medytacji konferencje Paschalisa de Matthaeis Saint Ignace de Loyola 
propose pour modèle d’une vie sainte52. Ciekawą pozycją było dzieło Sequere Je-
sum! Ven. Thomae à Kempis De imitatione Christi: Liber ad mentem S. Ignatii de 
Loyola ad ejusque exercitiorum spiritualium ordinem53. Jest to opracowanie przez 
Adolfa Müllera dziełka Tomasza a Kempis w świetle duchowości św. Ignacego. 
Poza tym Honorat korzystał z konferencji rekolekcyjnych innych jezuitów, których 
nazwisk nie wymieniał.

W notatkach rekolekcyjnych znajdują się wspomnienia na temat osobistego po-
dejścia do autorów. We wrażeniach z rekolekcji z roku 1874 odprawianych w Za-
kroczymiu Koźmiński zapisał: „Bardzo silna ta medytacja z Bourdaloue”54. Podczas 
rekolekcji w 1904 roku zanotował: „Medytacje odbywałem z pamięci po 6 na dzień. 
Czytania miałem z Łęczyckiego, którego dwie książki znalazłem, z których wiele 
bardzo skorzystałem i odniosłem główne wrażenie, żem zmarnował życie, zanie-
dbując tyle sposobów ofiarowania swych czynności”55.

Honorat stwierdził też, że miał ambiwalentny stosunek do książki Bellecjusza, 
u którego nie znajdował treści odpowiednich dla stanu zakonnego. W 1871 roku za-
notował: „Wróciły mi dawne wstręty do Bellecjusza pod pozorem, że tam nie ma nic 
dla zakonnika i że nie robią mi wrażeń te uwagi przeciwko bogactwu, rozkoszom 
i próżnej chwale, tudzież o obojętności, którą zdaje mi się (zapewne fałszywie), że 
mam. Wskutek czego o. Prokop nie kazał mi z niego odprawiać”56. Na tym etapie 
życia duchowego to dzieło jezuickiego autora wydawało się Koźmińskiemu mało 
użyteczne.

Po kilku latach wróciwszy do tego podręcznika, Honorat zanotował: „Zawsze 
miałem trudności w odprawianiu z Bellecjusza, bo nie znajdowałem dla siebie mate-
rii, wszystkie te bowiem rzeczy, do których obojętność on wyrabia, nie stanowiły dla 
mnie nigdy żadnej trudności. Zdrowie bowiem mam dobre, z miejsca jestem kon-
tent. Zajęcia także są mi dogadzające, nie pragnę żadnego urzędu ani zmiany prócz 
obserwancji, a przełożonych mam zawsze dobrych i braci kochających, grzecznych 
i usłużnych, od których nie mam nigdy przykrości. Ale teraz napotkawszy w nim 
jeden ustęp, w którym on to przypuszcza i za radą jego przedstawiłem inne rze-
czy, jako to stopień doskonałości w obranym stanie według woli Boskiej”57. Tym, 
co poruszyło go w tych rekolekcjach było rozważanie przygotowania do śmierci 
według propozycji Bellecjusza58. W rozwoju duchowym Honorat schodził w głąb 
odkrywania swojej niedoskonałości i zaczął pokorniej postrzegać postępy na drodze 
do świętości.

Niekiedy też miał krytyczne uwagi do wykorzystywanych pomocy rekolekcyj-
nych. W trakcie rekolekcji w 1881 roku rozważając o końcu człowieka, zapisał: 
„Zauważyłem, że to niedokładnie przedstawione w Bellecjuszu, zwracając tylko 

52 Goemaere, Bruxelles 1857.
53 Pustet, Ratyzbona 1910.
54 H. Koźmiński, Notatnik duchowy, s. 326.
55 Tamże, s. 422.
56 Tamże, s. 301.
57 Tamże, s. 318.
58 Por. tamże, s. 320.
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wszystko do służby Boskiej. Wypadałoby cały tekst św. Ignacego rozwinąć: że na to 
człowiek stworzony, aby Pana Boga znał, czcił, kochał, służył”59.

Rekolekcje przeżywane przez o. Honorata miały różny układ. Najczęściej były 
to dziesięciodniowe okresy skupienia i modlitwy, podczas których nowomiejski Ka-
pucyn odprawiał od sześciu do ośmiu medytacji. Zdarzały się też rekolekcje ośmio-
dniowe i nawet krótsze, które Koźmiński odprawiał w klasztorze w Nowym Mieście 
nad Pilicą. Zachowały się też notatki z rekolekcji u kamedułów w Krakowie, dni 
odosobnienia podczas wyjazdu na kurację w Kolanie oraz rekolekcji w Lubartowie. 
Rekolektant modlił się w nocy i w dzień oraz czytał wybrane przez siebie lektury. 
Niekiedy wskazywał, że pewne ćwiczenia duchowne i wskazówki były mu udzie-
lane przez ojca duchownego, którym przez wiele lat był o. Prokop Leszczyński. 
Honorat zamieszczał też informacje o odbywanych spowiedziach rekolekcyjnych, 
w tym spowiedziach generalnych i wskazywał osobę spowiednika oraz sposób przy-
gotowywania się do przyjęcia sakramentu pokuty.

Zgodnie z klasycznym układem rekolekcji ignacjańskich, w ich przebiegu znaj-
dowały się konferencje o końcu człowieka, o grzechu, rzeczach ostatecznych oraz 
o miłości Pana Jezusa. Rozważania o dobroci Zbawiciela były poukładane według 
ewangelicznych spotkań z różnymi osobami, na kanwie których medytowano po-
stawę rekolektanta względem Boga, samego siebie i swoich bliźnich. Istotnym 
elementem rozmyślania było pochylanie się nad Męką Pańską i odkrywanie swej 
grzeszności, która powodowała cierpienia Odkupiciela. W schemacie przewidzia-
nym na czas odprawiania czterdziestodniowych rekolekcji w duchu ignacjańskim, 
Honorat zapisał na trzeci tydzień medytacje o życiu publicznym Pana Jezusa, na 
czwarty medytacje o Męce Pana Jezusa, na piąty medytacje z życia Pana Jezusa po 
Zmartwychwstaniu, a na szósty tydzień przewidział medytacje z życia Pana Jezusa 
chwalebnego w niebie60.

Niekiedy Honorat na bieżąco zapisywał przeżywane poruszenia duchowe, kie-
rując się treściami czerpanymi z podręcznika rekolekcyjnego. W notatkach z reko-
lekcji w 1876 roku znalazło się stwierdzenie: „Dla ułatwienia rozmyślań i zasto-
sowania ich do siebie notuję, co mogę podstawić zamiast rzeczy używanych przez 
Bellecjusza”61. W ramach postanowień z rekolekcji w 1910 roku znalazło się stwier-
dzenie: „I ponowiłem postanowienie, aby oprócz książki duchownej co dzień czytać 
z Łęczyckiego De observandis minimis i stosownie do tego urządzać życie moje”62.

Z czasem schemat rekolekcyjnych rozważań tak głęboko wrył się w jego umysł 
i serce, że nie potrzebował już żadnych podręczników, ale odprawiał rekolekcje 
z pamięci. „Powziąwszy pewną niezależność w stosunku do autorów jezuickich, 
którzy mu często służyli za przewodników, sam z pamięci ustala punkty rozmyśla-
nia o sensie życia”63.

59 H. Koźmiński, Notatnik duchowy, s. 358.
60 Por. tamże, s. 157.
61 Tamże, s. 338.
62 Tamże, s. 435 – 436.
63 C.-Ch. Billot, Odnaleziony przez Jezusa, s. 118.
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* * *

Czerpanie z jezuickich podręczników podczas rekolekcji i wybieranie ich na 
lekturę w ramach czytania duchowego było spowodowane uznaniem dla ich głę-
bokiej treści i doświadczanie ich odpowiedniości dla stanu duchowego, w jakim 
znajdował się bł. Honorat. Można stwierdzić, że Koźmiński dostrzegał użyteczność 
ignacjańskich Ćwiczeń, które porządkowały myślenie, wzywały do systematyczno-
ści i nade wszystko konfrontowały człowieka z Bogiem. Chrystocentryzm i odnie-
sienie do treści biblijnych było głównym atutem tej duchowości, która bardzo odpo-
wiadała wewnętrznemu zapotrzebowaniu o. Honorata.

Korzystając z jezuickich podręczników oraz wybierając schemat przeżywania 
rekolekcji proponowany przez świętego Ignacego, Koźmiński nie zapominał by-
najmniej o swoim zakorzenieniu w duchowości świętego Franciszka z Asyżu, którą 
bardzo ukochał i gorliwie propagował. W swoim ogromnym, pięciotomowym dzie-
le Święty Franciszek i jego naśladowcy, zebrał encyklopedyczne wiadomości na 
temat osoby Patriarchy Asyskiego i wskazał na sposób realizacji jego duchowości 
w postaci przykładów licznych świętych franciszkańskich. Zakładane przez Hono-
rata wspólnoty zakonne oparte były na Regule Trzeciego Zakonu Franciszkańskie-
go i kierowały się duchem Biedaczyny. Korzystały jednak z doświadczeń różnych 
szkół duchowości, pragnąc jak najlepiej odpowiedzieć na wyzwania świata i dosto-
sować życie duchowe i apostolstwo do możliwości i oczekiwań licznych zastępów 
braci i sióstr wstępujących do nowopowstałych instytutów życia konsekrowanego.

JEZUICKIE REKOLEKCJE O. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO OFMCap

STRESZCZENIE

Bł. Honorat Koźmiński OFMCap (1829 – 1916), założyciel licznych zgromadzeń zakon-
nych i odnowiciel oblicza Kościoła w Polsce na przełomie XIX i XX wieku, w swoim ducho-
wym doświadczeniu czerpał z ćwiczeń duchowych św. Ignacego z Loyoli. Dokonywało się 
to przez korzystanie z książek autorstwa jezuitów i wydawanie tego rodzaju publikacji oraz 
przeżywanie rekolekcji według metody ignacjańskiej. W artykule została omówiona kwestia 
miejsca dorocznych rekolekcji w rytmie formacji ciągłej kapucynów oraz ukazane zostały 
podręczniki jezuitów, które były w zasięgu zainteresowań o. Honorata Koźmińskiego, a tak-
że jest przedstawione przylgnięcie Założyciela zgromadzeń ukrytych do metody ćwiczeń du-
chownych św. Ignacego. Spośród pięćdziesięciu dwóch serii rekolekcji, które o. Koźmiński 
osobiście przeżywał, aż trzydzieści cztery było odprawianych z podręczników jezuickich. 
Błogosławiony kapucyn mimo głębokiego przywiązania do duchowości świętego Franciszka 
z Asyżu miał wielkie uznanie dla ćwiczeń duchownych propagowanych przez jezuitów.
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JESUIT RETREAT OF FATHER HONORAT KOŹMIŃSKI OFMCap

SUMMARY

Blessed Honorat Koźminski, OFMCap (1829 – 1916), founder of numerous religious 
congregations and renewer of the face of the Church in Poland at the turn of the 19th and 
20th centuries, in his spiritual experience drew from the spiritual exercises of St Ignatius of 
Loyola. This was done through the use of books authored and published by Jesuits, and by 
living retreats according to the Ignatian method. The article discusses the question of the 
place of annual retreats in the rhythm of continuous formation of Capuchins and shows the 
Jesuit manuals that were within the range of interest of Father Honorat Koźmiński, as well 
as presents the adherence of the Founder of hidden congregations to the method of spiritual 
exercises of St Ignatius. Out of the fifty-two series of retreats that Fr. Koźmiński personally 
experienced, as many as thirty-four were conducted from Jesuit manuals. Despite his deep 
attachment to the spirituality of Saint Francis of Assisi, the Blessed Capuchin had a great ap-
preciation for the spiritual exercises promoted by the Jesuits.

JESUITISCHE EXERZITIEN VON PATER HONORAT KOŹMIŃSKI OFMCap

ZUSAMMENFASSUNG

Der selige Honorat Koźminski OFMCap (1829 – 1916) ist der Gründer zahlreicher re-
ligiöser Kongregationen und ein Erneuerer des Gesichts der Kirche in Polen an der Wende 
vom 19. zum 20. In seiner spirituellen Erfahrung stützte er sich auf die Exerzitien des heili-
gen Ignatius von Loyola. Dies geschah durch die Verwendung von Büchern, die von Jesuiten 
verfasst und veröffentlicht wurden, und durch Exerzitien nach der ignatianischen Methode. 
Der Artikel erörtert die Frage nach dem Stellenwert der jährlichen Exerzitien im Rhythmus 
der ständigen Weiterbildung der Kapuziner und zeigt die Jesuitenhandbücher auf, die im 
Interessensbereich von Pater Honorat Koźmiński lagen, sowie das Festhalten des Gründers 
der verborgenen Kongregationen an der Methode der geistlichen Übungen des Heiligen Ig-
natius. Von den zweiundfünfzig Serien von Exerzitien, die Pater Koźmiński persönlich erlebt 
hat, wurden vierunddreißig nach jesuitischen Handbüchern durchgeführt. Trotz seiner tiefen 
Verbundenheit mit der Spiritualität des heiligen Franz von Assisi schätzte der selige Kapuzi-
ner die von den Jesuiten geförderten geistlichen Übungen sehr.
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Very little is known about Robert Miln/Milne. He lived in Aberdeen and had  
a licentiate of the Church of Scotland. To preserve the orthodoxy of faith, a Pres-
byterian congregation in Carlisle called Miln to be its pastor, but the members of 
the church were soon disappointed because of his unorthodox leanings and eventu-
ally seceded from his ministrations in the 1770s. He apparently remained a popular 
figure as testified by a list of over 1200 subscribers to his 1786 book. He seems to 
have remained an active preacher as attested by the publication of three of his ser-
mons. He died at an old age in 18001.

FAITH AND REASON

Physico-theology was a prevalent theological paradigm at the end of the 17th and 
throughout the 18th centuries. In the age of the enlightenment, physico-theologians 
used the results of the state-of-the-art scholarly research in defense of the validity 
of the Bible. The microscope and the telescope significantly extended the scope of 
the observable universe, and the scholarly accomplishments were used by some to 
undermine religious beliefs, by others, to justify them. The overarching problem 
was the role of faith and reason in human pursuits. Is reason a handmaid of faith, or 
should faith recognize the priority of reason? At the age of the prominence of sci-
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ence, the latter sentiment was more and more widely accepted, even among some 
theologians.

Miln, an ecclesiastic, believed very strongly in the Biblical account concerning 
physical aspects of the world, but he also believed in the power of human reason. 
In fact, since “reason and revelation proceed from the same fountain, … therefore 
the one can never contradict or supersede the other, for they mutually support one 
another.”2 That is, revelation and faith do not supersede reason. Revelation speaks 
about the first cause, and reason explains its meaning and proves the usefulness of 
revelation; thus, the book of nature and the book of grace support one another (63).3 
Therefore, as Miln wrote about his motivation, “convinced that reason and revela-
tion mutually support each other, and that true philosophy is the best defence against 
scepticism and infidelity, I have ventured, on these principles, to contribute my mite 
to the support of sacred history” (iii) and this mite, his Physico-theological lectures, 
should be an expression of his support of the “useful truth and rational religion” (v). 
There are some doctrines accumulated over time that made their way to Christian 
religion, but they should be eradicated. “The greatest absurdities, may pass current 
for articles of faith, till they are tried at the tribunal of right reason, (which can never 
contradict revelation)” (52). This is where reason, in Miln’s mind, can be used: as 
a way of eliminating some unorthodox and harmful elements of faith; so it looks like 
reason may have an upper hand over faith, at least over some elements of faith that 
contradict reason. Miln did not explain why in the presence of such a contradiction 
precedence should not be given to faith.

THE EARLY EARTH HISTORY

The main goal of physico-theology was to prove the existence and the attributes 
of God from the orderliness and harmonious workings of the world in general and of 
particular parts of the world. Some of that can be found in Miln’s Lectures.

All elements of nature speak about God’s wisdom. When creating the world, 
God “erected a kingdom of Providence, and in it established such laws as bespeak 
the infinite wisdom, power, and goodness of their Author.”4 And so, “the construc-
tion and configuration of plants” point to the wisdom and goodness of God (84). 
Each region produces plants most suited for the inhabitants as food and medicine 
(85). The moon allows humans to see in the night and is also responsible for the tides 
of the sea which prevent water from spoiling (68). Thanks to air, humans are not 
blinded by the sunlight; due to air, winds exist which purify air, allow for sailing and 
thus for “friendship, trade and commerce” (71); air enables the formation of clouds 
and thus rain; it enables life through respiration; people can hear one another due to 
air and enjoy music (72). The earth has an optimum distance from the sun (73). Sea 

2 R. Miln, National sins the cause of national sufferings: a fast sermon delivered on March 8, 
1797, Carlisle: W. Thompson 1797, p. 26.

3 Numbers in parentheses are page numbers in Robert Miln, A course of physico-theological 
lectures upon the state of the world, from the creation to the deluge, Carlisle: J. Milliken 1786.

4 Miln, National, p. 4.
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water was salty from the beginning to preserve water from putrefaction. The sea is 
the source of food, of vapors to make rain (77). Mountains show the power of God 
and humble the pride of man showing how small human works are in comparison 
with God’s work (78). They stop clouds and give rise to rivers (79). “The workman-
ship of God” can also be seen in various instincts, e.g., in the migration of birds (88), 
and in the maintenance of the proportion between various kinds of animals (89). In 
sum, every element of nature points to the purpose for which it was created by the 
good and providential God and “every new discovery we make, gives us clearer and 
more exalted ideas, of the primary agent and great author of all” (314).

Such a reliance of the physical data allowed Miln to make a theological state-
ment “that the earth is not eternal, nor arose from chance, appears a self-evident 
truth, when we consider both the nature, and the regularity of those materials of 
which it is composed. The harmony of its parts, and the apparent unity of its design, 
bespeak it the workmanship of one being” (26). A thorough investigation of nature 
becomes the basis of the self-evident truth that God created the world particularly in 
the light of the fact that there is no “inbred and innate knowledge of a God” (159). 
The investigation of the world leads directly to the certainty of the non-random ori-
gin of the world and thus to the certainly of the existence of its Creator and to the 
recognition of His attributes: power, wisdom, and goodness. Moreover, in his book, 
Miln concentrated on the presentation of the early Biblical history as viewed from 
the theological perspective and from the perspective of natural science, particularly 
geology and physics of his times. In this sense, his book belongs to what is some-
times termed sacred physics, Biblical physics, and the like, as presented, among 
others, in the works of Scheuchzer, Nieuwentijt, and Burnet. Miln himself relied on 
the works of Whitehurst, De Luc, Buffon, Whiston and others, who presented the 
early history of the earth, occasionally interjecting his own speculations (v, 294). In 
Miln’s view, an amplification of the Biblical record with scientific data is needed 
now since “when Moses wrote the history of the creation, it was not his intention, to 
enter into a minute and philosophical discussion of that subject. The account which 
he gives us is purely historical, and calculated to raise in our minds such affecting 
ideas of this stupendous work, as might best promote the purposes of piety and re-
ligion” (26).

As Miln saw it, the earth was in chaos at first and it is unknown for how long 
(29) and along with the earth, time was created; before that there was eternity (27). 
Light, the noblest creation in the inanimate world (31), is “a luminous body of it-
self,” not emitted by any body; consider a burning flame of one inch diameter; it can 
be seen three miles away; it is incredible that such a small body could emit so many 
particles to fill such a large volume. Therefore, it was possible to create light before 
the sun (33) and the creation of light was really disentangling luminous particles 
from matter (34).5 The creation of the sun and the moon on the fourth day of crea-
tion was not really creation. On that day, the atmosphere became sufficiently cleared 
to transmit light so that the sun became visible (40). “It is unnatural to suppose that 
the earth was created before the sun” which regulates the motion of bodies from the 
center of the solar system. The same can be said about the stars (41). Each star is 

5 The view of light as a separate substance was advocated by Pluche (32).
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a sun with a planetary system, apparently, as quoted from Ferguson’s Astronomy, 
with “peoples with myriads of intelligent beings, formed for endless progression in 
perfection and felicity” (42).

At the creation, “the different parts of the mass would be arranged according 
to their specific gravities, and the superficial parts would be of all others the most 
light and friable; while ores of metals, and such ponderous substances would lie 
deep in the bowels of the earth” with some “primary fire” still inside the globe. 
When this fire was “disengaged by fermentation,” it surfaced through volcanoes 
and earthquakes disturbing “the whole mass” in the process by mixing the original 
strata (173, 235 – 237) bringing ores to the surface. This was a curse, but, in fact, it 
proved to be beneficial to the humankind by making, among others, ores accessible 
to people for their use (174). This view of the universal catastrophe as a result of the 
fall seems to be Miln’s original input to sacred physics (cf. v).6

Some believe that God created all creatures that would ever exist. “We think it 
impossible, that innumerable myriads of creatures should be contained in the ovary 
of the first female. But consider ”the quantity of effluvia or exhalation” coming 
from various bodies that can contain more particles than all the human race (46 – 47). 
By this, Miln subscribed to the then-popular biological theory of emboîtement that 
maintained that the seed of each creation contains the seed of all progeny.

As to the fall, Miln said that the prohibition of not eating from the tree of knowl-
edge was made as a caution, but also as a test of obedience (114). That indicates that 
all rational beings when “they are first sent to life, must pass thro’ a state of trial and 
probation, before they can be confirmed in happiness and glory,” which includes 
angels (115). Their sin resulted from their limited nature and finite understanding. 
“The desire of becoming their own masters” led to succumbing to the devil’s temp-
tation (131). Adam followed Eve in eating the fruit; being “lost to reflection, and 
admiring the charms of his beautiful wife, resolved to share in her fate whatever 
it might be” (145). In any event, the first parents were probably not expelled right 
away to be able to acquire “the arts of living” enabling them to live outside paradise 
(131). In all this, allowing humans to fall may have been “the greatest instance of 
divine wisdom and goodness … in raising human nature to the highest degree of 
purity and perfection” and in contributing to the highest happiness by making them 
depended on Him (158).

As to the flood, Miln believed that not all animals were rescued in the ark; the 
large ones were left behind as testified by some skeletons found in Miln’s times (299) 
and also animals that were far away from the ark (307). The universal flood was not 
all bad. All “the great revolutions” were “conducive to the happiness of mankind, in 
its truest and completest sense.” The flood “lessened temptation and removed from 
the world many incitements to vice.” The destruction of people who lived before the 
flood was an act of mercy since letting them live longer would allow them to sink 
deeper into sin. Also, the memory of the flood for people living after it would be 
a warning about the consequences of sin (373). “The luxuriant productions of the 

6 Miln claimed that after the fall, the earth underwent a change through fire that was then near 
the centre of the globe. His theory was followed by James Hutton, Samuel Miller, A Brief retrospect 
of the eighteenth century, New York: T. and J. Swords 1803, pt. 1, vol. 1, p. 173.
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first earth served only to excite and foment the lusts of man,” the temptation which 
was reduced after the flood when supposedly the earth became less fertile (375). The 
life of people became shorter after the flood to force them to think about death more 
intensely and thus about the consequences of the current life for the afterlife (377).

In all this, the early history of the earth, the geological history and the early his-
tory of humankind, point directly the power of God and His providential care which, 
according to Miln, can be detected in the worst of disasters.

UNORTHODOXY

There are certain elements of Miln’s presentation which are not quite possible to 
reconcile with the Christian religion.

Right at the beginning, when discussing the first verses of Genesis, Miln made 
some remarks about the Spirit which was hovering above waters. In his view, the 
word “spirit” generally signifies in the Scripture “any active, hidden principle, or 
secret and efficacious cause, and when applied to God, it means the influence and 
exertion of his power,” and thus, the Spirit that moved over the water was the exer-
cise of God’s power whereby God “impresses upon the chaos … the laws of nature, 
… those rules which establish a regular and uniform connection between secondary 
causes and effects” (29). That is, this Spirit was not the Holy Spirit of the Christian 
theology, but just a metaphorical representation of God’s power over His creation. 
Miln spoke about the “holy being,” God (124, 213, cf. 157), God’s holy name Rob-
ert Miln, The blessedness of those who die in the Lord. A sermon occasioned by the 
death of Thomas Benson, Esq. of Carlisle, Newcastle upon Tyne: T. Slack 1778,  
p. 16. but never about the Holy Spirit (or the Holy Ghost). It is interesting that, as 
stated by his contemporaries, Miln “embraced Unitarian opinions” leading to a split 
of his church7. That is, he rejected the idea of the Trinity, which, arguably, is the most 
essential part of the Christian religion. If he accepted the unitarian view, then Arian-
ism was not far behind. And, in fact, some traces of it can be found in his Lectures.

Miln spoke about Christ with the utmost respect and reverence as the Savior 
who through His self-sacrifice opened the door to immortality for the humankind. 
He said that “many pious and learned men” considered Christ to be an “organ or 
medium, an”illustrious being, called by way of eminence the only begotten and well 
beloved Son of God,” through which God, “infinitely beyond the reach of all created 
beings,” communicated with the world. Emmanuel was “delegated by his Father to 
create, superintend, and finally judge the world.” And so, Emmanuel appeared to the 
first parents, to the patriarchs, and gave the law from Mount Sinai. “In the full[n]ess 
of time [Emmanuel] was made flesh and dwelt among us,” died for the deliverance 
of sinners and ascended to heaven (49). Miln basically agreed with this view by 
saying that the apostles were of such an opinion (50). There is a touch of Arianism 

7 An affidavit, Lady Hewley’s charities. The third act of the Controversy pending in the high 
Court of Chancery, London: Green 1837, p. 113; more strongly, “by his avowed departure from doc-
trinal orthodoxy, [Miln] ceased to be recognized as a brother by the ministers of any denomination 
for some years previous to his death,” p. 126.
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in this description, but it could also be interpreted in a very traditional, trinitarian 
fashion. What is interesting in this context, is Miln’s idea of death.

Death should not be feared by good people, since it is the way of reaching im-
mortality. But the problem of describing the intermediate state, the state between 
death and resurrection, forced Miln’s hand to speak about the nature of the human 
being. In humans, the individuality of a person consists of a single unity of the body 
and soul, that is restored at the resurrection. The fact the body cannot say that it has 
no need of the soul and vice versa (121) would indicate that the body and soul are 
inseparable, two sides of the same existential coin, so to speak. Time is measured by 
a succession of ideas, and thus, there are no ideas when there are no organs through 
which they operate, and thus, there is no time in the state of death (122); no time 
because time does not relate to the soul, the soul which persists without the body 
in the intermediate period, before the second coming of Christ? Not quite, but why 
not? The reader does not learn it from the Lectures where only a casual footnote can 
be found which refers the reader to Edmund Law (1703 – 1787), bishop of Carlisle, 
by whom the concept of death “is delineated in a very clear and judicious manner” 
(123). Living in the same city, Miln quite possibly had known Law personally and 
Miln’s co-religionists may have known right away the meaning of this footnote. As it 
turns out, according to Law, nowhere does soul or spirit signify “a purely immaterial 
Principle in Man, or a Substance … wholly separable from and independent of the 
Body.”8 Law approvingly quoted a letter sent to him by John Taylor (1694 – 1761), 
the author of A scheme of Scripture-divinity, which reads that “no man can prove 
from Scriptures, that the Human Soul is a Principle, which lives, and acts, or thinks 
independent of the Body.”9 In fact, in front of his congregation Miln was more open 
about the mind-body problem when he stated that the belief in a separate spirit enter-
ing after death into an intermediate state is “the leaven of human doctrine”; a correct 
doctrine is that the death destroys a person and “consigns him over to a state of rest 
and inaction, till his Saviour shall raise him to life, – once more reunite his soul and 
body” Miln, The blessedness, p. 6. Apparently, all Miln’s expressions that refer to 
the soul or the spirit are just that, expressions used the way they would be frequently 
used today: in spite of its name, today’s mainstream psychology does not consider 
the mind (never mind the soul or the spirit) as an entity existing independently of the 
body. To put it crudely, the mind is an excretion of the body – and it is quite clear 
that Miln, an ecclesiastic, adopted this purely materialist view. And thus, when the 
Biblical account speaks about breathing the soul into Adam at the moment of crea-
tion, this should be understood to mean endowing him with animal and rational life 
so he became a living soul (51) or a living being. Also, the image of God in Adam 
is only “the superior dignity of man above all other creatures” (54). Adam was in 
a trance when Eve was created, and apparently she was not from his side/rib, but 
the way he was created, and the expression that she was bone from his bone only 
indicates “the greatest resemblance possible in the power of the body and mind” 
between them (56).

8 Edmund Law, Considerations on the theory of religion, Cambridge: J. Bentham 17553 [1745], 
p. 367. The statement was made in a long appendix added to the third edition of the Considerations.

9 Law, Considerations, p. 401.
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Is this materialism carried over to theology? What is the dual nature of Christ, 
then? When Christ became flesh, was He a purely corporeal being? How about God 
Himself? We could agree with Miln that humans cannot know the nature of God 
(278),10 but can it be said that God is an incorporeal being? The attributes Miln 
ascribed to God, and only to God, would indicate it: omniscience (221) signifying 
an infinite wisdom (314), omnipotence, unlimited goodness (64, 264), perfection 
(115), and immortality (195).11 So, it would appear that an immaterial substance, the 
substance of God, would exist in Miln’s worldview. How about angels, good or bad, 
which are frequently mentioned by Miln? Angels are superior beings (115), beings 
of a higher rank than humans (137), “celestial beings [that] minister to our benefit in 
this life” (48). They have intuitive knowledge (8), however, their rational faculties 
are limited since knowing the essence or substance of anything is beyond the capac-
ity of angels (81). So, if they are spiritual, that is, immaterial beings, spirits could 
exist independently of the body, therefore, why deny such an ability to the human 
spirit? If angels are not incorporeal, they are some kind of material bodies. Maybe 
immaterial nature is limited to God alone and all of His creation, by the fact this it 
is creation, is material, although this materiality has many levels. This again, would 
lead to the problem of the ontological status of Christ, before and after His incarna-
tion. But Miln is silent about it.

THE LECTURES

The Lectures, Miln’s main work, shows him as knowledgeable in the science 
of his days and willing to have his own input, at least in its speculative aspect. He 
aimed his work at a general audience, adapting his presentation to „the capacities of 
ordinary readers” (vi). He planned the second edition, since there were more sub-
scribers than the number of printed copies (xxv), by which we should understand the 
second printing. He did plan the second edition from which some “less entertaining 
and edifying” parts would be dropped and some added: the Mosaic history from the 
flood to the dispersion under Noah; and a chapter on the millennial reign of Christ12. 
He planned the second volume of Lectures on the history since the flood to the ar-
rival of Israelites to Canaan (vi). He also planned a new book, soon to be published, 
An essay upon the unity of and the varieties among the human species13, however, 
all these plans did not materialize, very likely because he did not manage to finish 
his work before his death.

The Lectures did not get much traction. One reason may have been Miln’s depar-
ture from Christian orthodoxy. Although unitarian views were not uncommon at that 

10 Miln, National, p. 8.
11 And thus: when the souls is said to be immortal because it is not compound, “the natural 

immortality of the soul, is a phrase which would have sounded harshly in the ears of an apostle of 
Christ” (195).

12 Robert Miln, The rise and fatal effects of war: a discourse delivered on March 28, 1794; 
being the day appointed for a general fast, Carlisle: W. Thompson 1794, p. 32.

13 Miln, National, p. 32.



208 ADAM DROZDEK

time in Britain (consider Newton), unitarian views were not quite advertised. Also, 
Miln’s combative character may not have endeared him to potential readers. For 
example, he blasted theologians who took some expressions of the apostle Paul lit-
erally, such as “a new creation”, or ”being born again”, resulting in”extravagant 
doctrines” (53). As to the consequences of the fall for mankind, “some men indulg-
ing their piety at the expence of their understanding, and others with a view to pro-
mote the interests of superstition and priestcraft, have fabricated doctrines upon this 
subject, repugnant to the first principles of reason, and derogatory to the character 
of the righteous governor of the world”; they understood metaphorical expressions 
literally (189). Some interpretations are, in his view, simply “pious reveries, rather 
than rational conjectures” (161). Apparently, others did not realize the way Miln did 
that the Scripture uses the style “suited to the common apprehension of thing,” not 
to lecture about some “abstruse points of philosophy”; these points must be investi-
gated by reason, they provide “the knowledge of the one true God, and those duties 
which we owe to him,” the knowledge that surpasses reason (66). And yet, although 
Miln criticized their for others literal interpretations, the Biblical account of the fall 
is not, in his view, an allegory, and it should be treated quite literally; otherwise, 
“we can have no security in sacred writing, and must often be at a loss to judge, 
whether we are reading real history or an Eastern fable” (133). No general criterion 
was provided when literal interpretation is reasonable and when it is twisted by an 
exaggerated piety.

A partisan of an unorthodox theology that he was, Miln joined other Christian 
clergy in his misgivings of his age. This was an age more enlightened than any age 
before, and yet, as he saw it, light when abused is worse than darkness. Human 
knowledge, instead of teaching people of their physical and mental limitations, in-
creased their pride of relying on their reason alone in their life. And so, many devoted 
their learning to undermine the validity of the Scriptures and try to replace revealed 
religion with natural religion; but the laws of justice and truth can only be found in 
the gospel of Christ.14 Miln ardently advocated Christian ethics, among others, in 
his strong opposition to the war waged at that time with France since war is ruinous 
and contrary to the spirit of Christ15 and “among all the crimes that can be charged 
to the corruption of human nature, the most atrocious, and at the same time the most 
unnatural, is War.”16 On the other hand, as he strongly believed in the loving pres-
ence of God in the world, he also believed that due to God’s providence, the greatest 
calamities that ever happened led to “the happiest and most salutary consequences to 
succeeding generations” (22). It appears that his interest in physico-theology and in 
sacred physics was motivated by this sentiment, as the physical history of the earth 
and the history of its inhabitants pointed not only to the existence of God, but also 
to the loving presence of His guiding hand to actualize happiness, the divine goal, 
for which all things were created (90), and for which humans were brought into ex-
istence (59). All in all, the moral message was most important, notwithstanding the 
controversial aspects of his ontology and theology.

14 Miln, National, pp. 27 – 28.
15 Miln, The rise, p. 5.
16 Miln, National, p. 15.
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PHYSICO-THEOLOGICAL LECTURES OF ROBERT MILN

SUMMARY

Robert Miln/Milne was an eighteenth century ecclesiastic, who wrote about physico-
theology and sacred physics with an attempt of his own contribution in the latter. He was 
considered by his contemporaries to be of a unitarian leaning, and many places in his publica-
tions seem to confirm this. However, of primary importance to him was the moral message 
he wanted to provide.

PHYSIKO-THEOLOGISCHE VORLESUNGEN VON ROBERT MILN

ZUSAMMENFASSUNG

Robert Miln/Milne war ein Geistlicher des achtzehnten Jahrhunderts, der über Physiko-
Theologie und heilige Physik schrieb, wobei er versuchte, in letzterem einen eigenen Beitrag 
zu leisten. Er wurde von seinen Zeitgenossen als Unitarier angesehen, und viele Stellen in 
seinen Veröffentlichungen scheinen dies zu bestätigen. Die moralische Botschaft, die er ver-
mitteln wollte, war ihm jedoch von größter Bedeutung.

WYKŁADY FIZYKO-TEOLOGICZNE ROBERTA MILN

STRESZCZENIE

Robert Miln/Milne był osiemnastowiecznym duchownym, który pisał na temat fizyko-
teologii i fizyki sakralnej z próbą własnego wkładu w tę ostatnią. Był uważany przez współ-
czesnych za zwolennika unitarianizmu i wiele miejsc w jego publikacjach zdaje się to po-
twierdzać. Jednak przesłanie moralne, które chciał przekazać, było dla niego najważniejsze.
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In Lyon, France, on May 22, 2022, the Servant of God, Pauline Marie Jaricot 
(1799 – 1862) was included among the blessed of the Church. As a secular woman 
in the nineteenth century, she distinguished herself with an extraordinary charism 
of Christian love. She went down in the history of France, Europe and the world as 
a missionary of the new evangelization1. The Society of the Propagation of the Faith 
was created on her initiative. Thanks to her social commitment, she obtained mate-
rial and spiritual support for Catholic missions abroad. Her life achievement was the 
initiation of the Association of the Living Rosary. In the year of her death, 1862, it 
had almost 3 million members. With her revealing look at the participation of the 
Catholic laity in the life of every human community, she was able to see the need to 
create new forms of religious and social life in the Church2. This found its echo in 
Catholic social teaching. Her observations on the functioning of the Church in the 
structures of the new reality of historical and economic transformations in Europe 
were referred to, not only by Popes Pius VIII and Gregory XVI, but also Pius IX and 
Leo XIII. About 100 years later, her thoughts on social issues were incorporated into 
the 2nd Vatican Council’s Conciliar Renewal. What she has accomplished today in-
spires not only admiration but also appreciation for her charism of being a Christian.

* Rev. Prof. Dr hab. Jacek Neumann – priest of the Diocese of Elbląg, professor of theological 
sciences, Ph.D. in humanities, in the years 2010 – 2014 dean of the Faculty of Bogdan Janski High 
School in Elbląg, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0459-8735, E-mail: jacekneumann@yahoo.pl

1 Cf. C. Giacovelli, Paulina Jaricot. Biografia, Warszawa 2011, pp. 105 – 167.
2 Ibid, pp. 247 – 295.
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HISTORICAL CONTEXT OF THE EPOCH OF LIFE  
OF BL. PAULINE JARICOT3

In the year 1799, the birth of Pauline Jaricot, and up until 1862, the year of 
Pauline’s death, very significant socio-political transformations took place in France 
and all over Europe. As a result of the armed Coup of 18 Brumaire in the year VIII 
(November 9, 1799)4, Napoleon Bonaparte took over the rule of France, proclaim-
ing France a consulate. The consulate was the name of the highest public authority 
in France of that period, as head of state and government. Executive power was to be 
exercised by three consuls with ten-year terms. In fact, it rested with the first consul 
– Napoleon (after the plebiscite in 1802, the consul for life). The other two consuls 
had an advisory vote. On May 18, 1804, Bonaparte administratively reorganized 
the French state, proclaiming it the First French Empire. On December 2, 1804, he 
was crowned Emperor of France. During his reign, the French Empire existed in the 
years 1804–1814 and again briefly in 1815. At the time of its greatest territorial de-
velopment, the empire encompassed various protectorates and had many dependent 
states, including the Duchy of Warsaw. However, France was forced to wage numer-
ous wars against almost all European countries which, in the face of the domina-
tion of the French hegemony in Europe, joined against it in military coalitions. The 
end of the empire was brought about by the abdication of Napoleon Bonaparte in 
favour of Napoleon II. However, his reign was disputed, and the French throne was 
returned to the Bourbon dynasty.

The restoration of the Bourbons is a period in the history of France marked by 
the dates 1814–1830 (interrupted by Napoleon’s 100 days between March 20 and 
June 22, 1815), lasting from the return to the throne of the Bourbons after the fall 
of Napoleon I until the July revolution. It was a period of formal parliamentary 
monarchy, based on the Constitutional Charter of 1814. At that time, liberals and 
ultras competed for influence, and the ambitions of Kings Louis XVIII and Charles 
X clashed with the changing balance of social forces in which the bourgeoisie was at 
the fore. It is also a period of the rapid development of capitalism in France.

In 1830, on the French political scene, the July monarchy was established as 
a constitutional rule under King Louis Philip I. This period officially began with his 
coronation as King of the French after the overthrow of the Bourbon restoration by 
the July Revolution, and ended with the February Revolution of 1848. For France, it 
was a time of reform in all major areas of socio-economic life. In the political sphere, 
parliamentarism took shape and many political parties were founded on the basis of 
the development of modern capitalism. Romanticism began to exist in culture and 
literature. On the one hand, this period was characterized by high economic growth 
(except for several years of crises), and on the other hand, it created unprecedented 
social inequalities, which, due to the ostentatiously inegalitarian government policy, 

3 Cf. Historical data given in the publication were taken from various Wikipedia websites, the 
free encyclopedia (thematic entries of people and events) and included in the compact text.

4 Cf. Brumaire – month of the republican calendar (in force in France from October 5, 1793). 
Nevertheless, dating according to this calendar began on September 22, 1792 (the day of the 
proclamation of the Republic).
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eventually became the cause of the collapse of the monarchy. This dualism is best 
reflected by two nicknames given to Louis Philip – “King of Bankers” and “King 
of Barricades”.

In the first half of the nineteenth century, the era of industrialization gave birth 
to a new working-class social structure in France, dominated by poverty and over-
whelming exploitation. For example, in Lyon, on the slopes of Croix-Rousse, canuts 
(silk craftsmen), were harnessed to weaving looms, working 17 hours a day for the 
cost of often 1 franc.

At the beginning of the 19th century, the Church in France was weakened by the 
revolutionary movement of 1789. The budget for religious worship was abolished 
and the clergy were forced to remain faithful to the civil constitution. In this situa-
tion, the clergy were distinguished between the priests sworn in by the state consti-
tution and the reluctant priests who, fearing being overloaded by state authorities, 
had to hide with the pastoral ministry they performed among the faithful. The wave 
of de-Christianization impoverished the French Church so much that the only act 
of desperation was to confront the anti-clerical opposition. The concordat, signed 
in 1801 between Pius VII and Napoleon Bonaparte, established the ecclesiastical 
modus vivendi, but the latter, who appointed bishops, was credited with sovereignty. 
Catholics were classified into two currents of the social movement: ultramontanism, 
those loyal to the Pope, and Gallicanism, which strove for a certain autonomy of the 
Church in France and independence from the Holy See. And it is in this context of 
social and political changes that Pauline Jaricot came to live and act for the good of 
the Church and the world.

The time of Pauline Jaricot’s life was associated with many historical socio-
political and economic events in Europe. Ongoing wars (the Napoleonic Campaign, 
the Congress of Vienna), national liberation uprisings (including the November Up-
rising in Poland in 1830, the Migration of Nations in 1848, and preparations for 
the armed January Uprising in Poland in 1863), and the apparition of Our Lady in 
Lourdes in 1858, gave this epoch of the nineteenth century the dimension of apoca-
lyptic times. However, in such a troubled history of Europe, there were places and 
people that changed the world into a more human one, despite the conflagration of 
military struggles and economic destruction. They included, among others Pauline 
Maria Jaricot. Among the heroic defenders of national affairs and the Church, living 
in exile in France, there were Poles, including Fryderyk Chopin (1810 – 1849), Adam 
Mickiewicz (1798 – 1855), Juliusz Słowacki (1809 – 1849), Kamil Cyprian Norwid 
(1821 – 1883), Józef Ignacy Kraszewski (1812 – 1887), and God’s servant Bogdan 
Jański (1807 – 1840) – the founder of the congregation of the Resurrectionists.

The period of Pauline Jaricot’s life was marked by the pontificates of popes, 
unusual for those times. In the years 1800 – 1823, Pius VII was the bishop of Rome. 
It was he who in 1809 excommunicated Napoleon I for the closure of all monasteries 
and the non-recognition of ecclesiastical authority. For this he was imprisoned in Sa-
wone near Genoa. After Napoleon’s defeat at Waterloo in 1815, he returned to Rome 
and the Congress of Vienna restored the Papal States. He started a socio-economic 
reform. He abolished French legislation, annulled the dissolution of Church prop-
erty, restored judiciary rights to lords, and announced an amnesty for priests who 
swore allegiance to the French constitution. He reactivated the Jesuits, promulgated 
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the creation of new religious congregations, condemned Freemasonry and the Prot-
estant Bible Society. In the Kingdom of Poland, he approved the title of Primate of 
the Kingdom of Poland and the metropolis of Warsaw. He defined the colours of the 
Vatican flag – yellow and white.

The successor of Pius VII was Leo XII (1823 – 1829). During his pontificate, 
the judiciary was reformed and episcopal courts for ecclesiastical and secular mat-
ters were restored. The education reform was carried out, which was marked by the 
restoration of the Gregorian University and the Vatican printing house. He built hos-
pitals and nursing homes, especially for orphans, who he often visited unannounced. 
He also introduced the order of Easter confession.

In the years 1829 – 1830, Pius VIII sat on the Chair of Peter. In his short pontifi-
cate, he became famous as a defender of the sanctity of the family, moral principles 
in social life, and Catholic dogmas. He founded the Prussian Archaeological Insti-
tute and the Vatican Post Office in Rome.

In 1831, Gregory XVI began his apostolic ministry, which lasted for 15 years. 
During his reign, many religious congregations with a missionary and care-for-the-
sick character were established in the Church. He condemned slavery and human 
exploitation.

The longest pontificate in history was the time of 32 years of ecclesiastical au-
thority by Bl. Pius IX (1846 – 1878). It was a period of great events on the political 
and economic scene in Europe. In 1848 the Migration of Nations was an emigration 
movement of many nations. In 1849 the Roman Republic was proclaimed, depriv-
ing the pope of secular power. All the goods of the Italian Church were included 
in the administration of the Republic. In 1854, Bl. Pius IX proclaimed in the bull 
Ineffabilis Deus the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary as dogma. 
Soon, in 1858, the apparitions of Our Lady took place in Lourdes. He announced 
many religious services, approved new religious congregations for apostolic and 
missionary work. In 1869, he convened the First Vatican Council, and during its de-
liberations in 1871, the dogma of the Pope’s infallibility in his ex-cathedral teaching 
was proclaimed. He recognized the authentic apparitions of Our Lady of Gietrzwałd, 
Poland, in 1877 and ordered them to be canonically examined.

The last pope of the 19th century was Leo XIII (1878 – 1903). He was a preacher 
of the social doctrine of the Church. His apostolic teaching on social justice became 
the foundation of the revival of social and political life in many countries. He gained 
the title of “workers’ pope”. He condemned Freemasonry, socialism, communism 
and nihilism. He strove for the unity of the Church and approved many institutes and 
religious communities. Concerned about the development of Marian devotion in the 
Church, he dedicated eleven encyclicals to the Blessed Virgin Mary and established 
the feast of the Holy Family.

The years of Pauline Jaricot’s life (1799 – 1862) are in line with the pontificate of 
Pius VII, Leo XII, Pius VIII, Gregory XVI and Bl. Pius IX. As an aristocrat, she had 
the opportunity to get to know them personally and to be in the Vatican, presenting 
her intentions, asking for papal approval of the evangelization works undertaken.
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BIOGRAPHY OF PAULINE JARICOT5

Pauline Marie Jaricot was born on July 22, 1799, in Lyon, France, to the fam-
ily of Antoine Jaricot, a wealthy industrialist, silk manufacturer, and Joanne née 
Lattier. Antoine Jaricot (1755 – 1834) came from the Lyons Mountains. He was the 
thirteenth child of fourteen siblings. A solid Christian upbringing at home translated 
into the religious lifestyle of each of the children. Two of them became priests. The 
family owned only a small piece of land and a small vineyard. In 1769, after the 
death of his father, Antoine, at the age of 14, left his family home and went to Lyon 
in search of work. Living the spirit of piety, he participated in the morning Mass 
every day6. He worked in a textile factory as a silk folder. He was distinguished by 
an unusual sense of good management in commercial matters, and by gaining recog-
nition from his employer, he received a better salary. Soon, with the money he saved, 
he purchased his first real piece of estate, which allowed him to acquire more real 
estate. Due to market speculation in the post-revolution era, many sold their prop-
erty by taking out loans. Antoine Jaricot risked an investment in real estate, which, 
after a few years turned out to be a very significant source of financial income for 
the whole family. At the age of 27, he married 20-year-old Jeanne née Lattier, whose 
spiritual life was marked by Marian devotion. They had seven children: four boys 
and three girls: Paul (1783 – 1849), Jean Marie (1785 – 1791), Sophia (1790 – 1844), 
Laurette (1792 – 1829), Narcissus (1793 – 1813), Fileas (1797 – 1830) and Pauline 
(1799 – 1862). The determinants of the Jaricot family’s prosperity were their owned 
weaving workshops and other shops. Antoine Jaricot, seeing the need to support the 
poor, allocated part of the household budet to the “sacrifice for the poor”. It was an 
appropriately made amount of money for anyone who knocked on their door asking 
for help7.

The Jaricot family supported the Trappists of Aiguebelle, who received large 
supplies of rice and Swiss cheese from Gruyere each year. The closest relatives from 
Soucieu-en-Jarrest, Antoine’s hometown, also experienced various kinds of help. 
Due to numerous contacts with the clergy, the Jaricot house was open to priests. He 
hosted, among others, the parish priest of Ars, Jean Marie Vianney (1786 – 1859). 
In the last years of his life, in one of their estates, were spent by Fr. Jean Würtz, 
Pauline’s confessor. In 1817, Philae’s son entered the minor seminary of Sainte 
Foy-l’Argentière, and two years later the Saint Suplice Major Seminary in Paris. He 
wanted to go on a mission to China, but due to health problems, he was sent to pas-
toral work in Lyon. As a chaplain, he served in the city hospital. He died at the age 
of 33. After his death, Pauline bought the House of Nazareth for the poor and for the 
novices of the Bon Secours Institute. Some of the most pious religious practices of 
this House were the hour-long adoration of the Blessed Sacrament, the Holy Rosary 
and the Way of the Cross.

5 Bibliographic records about the life of Paulina Jaricot were largely taken from the publication 
of C. Giacovelli Paulina Jaricot. Biography, Warsaw 2011 and from websites about it.

6 Cf. C. Giacovelli, Paulina..., op. cit., pp. 21 – 24.
7 Ibid., pp. 25 – 30.
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Pauline was the youngest of seven siblings. Secular records give her birthday 
as July 21, 1799. The parish records have the date July 22, 1799. This discrepancy 
was due to the fact that she was born on July 21, late in the evening, at 10pm. Notes 
about her birth were made the next day at the parish office, giving her alternate 
names: Marie Pauline Jaricot. The name Maria was given by Joanna’s mother after 
her daughter, who had died earlier. The middle name, Pauline, was chosen by her 
older brother Paul from his first name because he was her godfather. The sacrament 
of baptism was given at home by an “unsworn” priest who performed a pastoral 
ministry in the underground because of his refusal of loyalty to the French constitu-
tion during the Revolution in France8.

According to the republican calendar, in force in France from October 5, 1793, 
Pauline was born in the month of Messidor (“harvest”), which was the tenth month 
of the calendar year divided in tens. It stipulates that each month is to have thirty 
days, divided into three decades. Each day is ten hours, and each hour is 100 min-
utes. Each minute was 100 seconds long. Sundays, as well as all religious holidays, 
were abolished on the principle: all days are equal. The months were given new 
names that suit the weather and climatic characteristic throughout the year9. Such 
a novelty in the revolutionary ordering of France may suggest, although it is only 
a conjecture, that it somehow inadvertently indicated the later pattern of the admin-
istrative functioning of the Society of the Propagation of the Faith. There were also 
tens (decades), hundreds (centuries), thousands (divisions).

For a closer acquaintance with the history of the creation of the Works of Bl. 
Pauline Jaricot, it is worth mentioning the place of her life and activity. It was Lyon. 
Where did the name come from? The distorted name of the settlement lucos-dunos 
corresponded to the Latin expression mons lucius (bright mountain), hence the 
French Clermont. The latter name refers to the hill of Fourviere as the oldest part 
of the city, mentioned in Roman chronicles as early as 10 AD10. In this we can see 
a kind of subjective analogy to the Polish Jasna Góra (bright mountain), the sanctu-
ary of Our Lady, venerated on the Częstochowa hill11.

Pauline’s childhood was a period of entering the realities of everyday life in 
France marked by turbulent socio-economic and political events. What allowed the 
Jaricot family to “function normally” was the parents’ concern for the religious life 
of all household members. The wealth of the Jaricot family, but also their dignified 
way of life, respect for the workers in their factory, and dedication to the needy, 
aroused respect and universal respect shown to them in all the environments of Lyon.

In the climate of parental care, Pauline met the real sources of good and love on 
the way of faith. The frequent recollection of those childhood years made her very 
sensitive to caring for those she encountered on a daily basis. Her life grew in the 
heart of Lyon, between the parishes of Saint Nizier and Saint Polycarpe, and then at 
the foot of Notre-Dame de Fourvière.

 8 Cf. C. Giacovelli, Paulina..., op. cit., pp. 31 – 34.
 9 Ibid., p. 31
10 Ibid., p. 17.
11 Ibid., pp. 15 – 20.
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In the meantime, Pauline was experiencing a test of faith. Delighted with wealth 
and the courtesy shown to her, she fell into pride. This seemed to diminish her rela-
tionship with God for a time. A wealthy candidate for her husband appeared, seeking 
her favour. But she had a different destiny in God’s plans. During the daily activities, 
it happened that she fell from a high stool. After this accident, she began to develop 
a disease called fibromyalgia (a disease of the supporting tissues and the locomo-
tive apparatus with pain and fatigue symptoms in the muscles, ligaments and ten-
dons). It was very difficult for her to move. Despite numerous medical interventions,  
it was not possible to restore her physical fitness. Nervous disorders only aggravated 
the symptoms. Her mother, Jeanne, entrusted her to God’s protection, offering her 
suffering and life for her daughter. Soon God accepted her mother’s sacrifice12. This 
made a breakthrough in her path of faith. She returned to practicing the spiritual 
life, which she had recently neglected through games in salons. She began to read 
and meditate on the Scriptures, and also delved into the thought of “The Following 
of Christ” by Thomas a Kempis. She spent a long time in prayer and attended Mass 
regularly, even on weekdays. She entrusted herself to the protection of the Mother 
of God. This time it turned out to be salutary for Pauline. Her sister Sophia had great 
merit in this process of conversion through the active involvement in the religious 
life of St. Nicetius where Fr. Jan Würtz, the vicar in this parish preached. By telling 
Pauline about his wise sermons, she persuaded her to go with her to listen to his 
Lenten reflections13.

Out of curiosity, she went with Sophia to a service. During one of his sermons 
on vanity, given on Palm Sunday in 1816, she had an extraordinary experience. 
She asked Fr. Jan Würtz for confession, for which she was preparing for a week. 
From then he would become her confessor and spiritual director14. What happened 
in her life did not go unnoticed in her attitude. She gave up rich clothes and a salon 
life. She dressed like the silk workers of the Croix-Rousse15. She sold her jewellery 
and distributed the money she raised to the poor16. She even worked physically in 
a factory to be closer to the hard-working Wűrtz. She visited the poor and prisoners, 
looked after the sick and street children, and helped women free themselves from 
prostitution who earned money on the infamous street of Lyon’s prostitutes – rue 
Mercière. In order to give them a new and decent life, she hired some of them in the 
Saint Vallier factory run by her brother-in-law17.

As the first service to the needy, she chose volunteering in the service of termi-
nally ill people18. Along with taking care of them, her tenderness towards human 
misfortune was reborn in her. She supported her help for the suffering, asking them 
for thanksgiving for her conversion. And this she gained with great approval from 

12 Ibid., pp. 55 – 59. A similar sacrifice was made by St. Monica (St Augustine’s mother), who 
devoted her life to her son’s conversion.

13 Ibid., pp. 60 – 63.
14 Ibid., pp. 70 – 74.
15 Ibid., pp. 77 – 78.
16 Ibid., pp. 67 – 69.
17 Ibid., pp. 77 – 80.
18 Ibid., p. 77.
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the suffering. Her closeness to God and what she was doing now made many of her 
former circle willing to help her in what she did for those in need. Her renewed relig-
iosity did not bear the hallmarks of abstract visions. Finding her place in the Church, 
she discovered what had previously been a mystery to her. She entered the path of 
being an apostle of merciful love. She encouraged them to pray for sinners, and 
gave herself into the hands of Mary19. She decided to dedicate her life to God and on 
Christmas 1816 she made a vow of chastity in the chapel of Our Lady of Fourvière, 
remaining a laywoman. From 1817, Pauline gathered workers from the silk industry 
around her in order to lead a prayerful and merciful life. She founded the Society of 
the Sacred Hearts of Jesus and Mary, which contributed significantly to the develop-
ment of the cult of the Sacred Heart announced by Pope Leo XIII in 1899.

In her spiritual zeal, Pauline Jaricot designated every Sunday evening for week-
ly meetings with numerous girls, especially workers, so that they could influence 
their communities with an apostolic spirit. She chose the cross with the tools of the 
Lord’s Passion as the symbol of the group20. At the parish of St. Peter in Lyon, she 
joined the Confraternity of the Holy Rosary. Her activity spread wider and wider. 
There were also difficulties and setbacks. However, full of trust in God and the in-
tercession of Our Lady, she acted with multiplied energy.

Her enthusiasm for spiritual renewal and reconciliation with God became a sign 
of something extraordinary in the Lyon community. Many of her relatives saw God’s 
action in it. This contributed to the support of all the works that Pauline created in 
the Lyon community, and she was only 17 at the time.

THE SOCIETY OF THE PROPAGATION OF THE FAITH

In 1819 her brother, Philaes, entered the Paris Seminary for Foreign Mis-
sions. Concerned about raising funds for missionary activities in China, where he 
intended to go as a priest, he turned to his sister Pauline for help in raising funds 
for this purpose. Pauline was taking up this new challenge to meet the most urgent 
needs in helping missionaries already in China21. She came up with the idea of   “one 
coin a week” for missions (a hand-to-hand collection called “Le sou de Pauline”). 
The calculations turned out to be very accurate. With the approval of her friends, 
she began the work of systematic missionary assistance. Her intention was to find 
ten people among her friends, each of whom could donate one penny a week for the 
Society of the Propagation of the Faith. Each would also find another ten, which 
in turn could do the same. Thanks to her innate organizational sense, the wisdom 
she had acquired from observing the production and trade of silk in her family fac-
tory, she saw the appropriateness of selecting one person in a group of ten (decuria) 
responsible for collecting donations. From among those responsible for decades, it 
commissioned the selection of persons responsible for the centuries (hundreds), and 

19 Cf. C. Giacovelli, Paulina..., op. cit., pp. 81 – 87; P. Jaricot, Historia mojego życia. Auto-
biografia duchowa założycielki Żywego Różańca, Kraków 2011.

20 Ibid., p. 85.
21 Ibid., pp. 92 – 93.
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from among them, persons responsible for the divisions (thousandths). This method 
was very successful very quickly22. The funds raised turned out to be significant and 
kept growing. The “one coin a week” association flourished in both the working 
class and the bourgeoisie23. The approval of this work by Pauline was expressed by 
Pope Pius VII himself24. This system quickly spread throughout Europe and was 
eventually named the Society for the Propagation of the Faith, approved on May 3, 
1822. After getting acquainted with this missionary action of Pauline, the authorities 
of the curia in Lyon took over her organizational way and “entered” into the rules 
of functioning of other dioceses in France. Although this was not consulted on with 
Pauline, these actions providentially freed her from continuing this Society of the 
Propagation of the Faith in the structures of the Church in order to implement her 
new idea, which was the Association of the Living Rosary and Good Press, and so-
cial assistance among the poor25.

The Society of the Propagation of the Faith also gained the approval of the later 
Popes Gregory XVI and Leo XIII. Its main tasks were to organize fundraising for 
Catholic missions abroad. When the union was moved to Rome in 1822, it became 
an official organ of the Holy See. In the same year, 22,000 francs were collected for 
the mission. These sums kept growing to reach three million francs in 184626.

THE ASSOCIATION OF THE LIVING ROSARY

Pauline Jaricot, seeing the success of the Society of the Propagation of the Faith, 
undertook to organize a powerful prayer crusade that would stop the domination of 
demoralization in various environments. To meet this task, she encouraged the prac-
tice of traditional Marian prayer, which was the rosary and adoration of the Blessed 
Sacrament. She was bothered by the question: How to revive the practice of long and 
monotonous prayer in people fascinated by modernity? At the urging of her spiritual 
director, Fr. Jan Würtz, she started to create small associations, the aim of which was 
to spread Marian prayer, devotional articles and the Catholic press.

22 Ibid., pp. 97 – 102; J.C. Baumont, Paulina Jaricot i powołanie Dzieła Rozkrzewiania Wiary, 
„Światło Narodów” 3(1997), s. 4 – 19; Jan Paweł II, List do arcybiskupa Lyonu z okazji obchodów 
dwustulecia narodzin Pauliny Marii Jaricot, promotorki Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Castel 
Gandolfo, 14 września 1999 r., www.pdrw.missio.org.pl, 10.01.2012; J. Tomko kard., Konferencja na 
temat aktualności przesłania Pauliny Jaricot i współczesnego znaczenia misji, 18 września 1999 r., 
www.pdrw.missio. org.pl, 01.02.2012; A. Siudak, Paulina Jaricot (1799 – 1862). Założycielka 
Dzieła Rozkrzewiania Wiary, www.pdrw.missio.org.pl, 16.01.2012; http://pl.wikipedia.org/wiki/
Lyon, 16.01.2012; J. Piotrowski, Aby lepiej poznać czcigodną Paulinę Marię Jaricot – założycielkę 
Dzieła Rozkrzewiania Wiary, „Głoście Ewangelię” 2(1997), s. 40 – 44; Paweł VI, List do kard. 
Aleksandra Renarda, arcybiskupa Lyonu. Z okazji 150. rocznicy założenia Dzieła Rozkrzewiania 
Wiary (22 października 1972 r.), www.pdrw.missio.org.pl, 10.01.2012; G. Naïdenoff, Jaricot P., 
Założycielka Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca, Warszawa 1997.

23 Cf. C. Giacovelli, Paulina..., op. cit., pp. 105 – 115.
24 Ibid., p. 107.
25 Ibid., pp. 109, 116 – 122, 143
26 Ibid., p. https://pl.wikipedia.org/wiki/Paulina_Jaricot
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Considering the pastoral effectiveness of the structure of the Society of the 
Propagation of the Faith, Pauline replicated an idea she knew, starting with small 
groups for which she undertook to develop an appropriate form of apostolate. It was 
intended to restore the value of both Marian prayer and to help spread good religious 
reading. In 1826, the idea of   the Association of the Living Rosary began to come 
true. The key moment was an offer from the Jesuit, Father Barrell to distribute the 
Catholic press. This kind of evangelizing work in Europe was indicated by Leo XII 
in his papal teaching. On December 25, 1825, he issued the Exultabat Spiritus Nos-
ter bull. In it he exhorted us to “join forces against the ungodly, shameful and conta-
gious books with which the mortal enemy of mankind is throwing at us on all sides 
with incredible panache”27. Pauline responded to the call of the Holy Father. The 
promotion of prayer joined the papal concern for the intellectual and spiritual for-
mation of people very concretely. “He often thinks to himself: it is true that spread-
ing good press is an axe that cuts the root of a moral fire, but only water can put it 
out, and that is prayer”28. For Pauline, an opportunity for concrete action appeared:  
“It seemed that the time had come to implement the plan that I had been following 
for a long time, that the time had come for an association available to all, which 
would make it possible to achieve unity of prayer in a unique, short and practical 
way: not tiring but facilitating, and it is about at least a few minutes daily meditation 
on the mysteries of Jesus’ life and death”29.

How would that be the way? The answer is found in what has already been 
tested in the Society of the Propagation of the Faith. A similar method was fundrais-
ing for missions. “There are fifteen mysteries in the entire rosary; fifteen decades 
divided into three parts. Fifteen companions should be found – once again knocking 
on their wages - and entrust four small tasks to each of them: 1) praying one decade 
of the rosary every day; 2) consideration of a mystery corresponding to the number 
of ten (a mystery drawn every month); 3) finding five people, who in turn will try 
to find more people; 4) donating five francs every year for the distribution of good 
press”30. To the daily practice of the Living Rosary, Pauline added a monthly meet-
ing of all members, celebrating the Way of the Cross and an hour-long adoration of 
the Blessed Sacrament. To prevent the spread of immoral books, she initiated a wide 
distribution of good religious reading.

27 Cf. C. Giacovelli, Paulina..., op. cit., p. 165.
28 Ibid., p. 165.
29 Ibid., pp. 150 – 151; cf. J. Gadille, G. Marguin. (a cura di), Prier 15 jours avec Pauline-

Marie Jaricot, Nouvelle Cité, Montrouge 2005; P. Jaricot, Une pensée par jour, Textes recueillis 
par les Œuvres Pontificales Missionaries, Médiaspaul, Paris 2007 ; S. Gaworek, Wprowadzenie 
[w:] P. Jaricot, Eucharystia – Nieskończona Miłość, Warszawa 2006; C. Giacovelli, La donna 
delle due lampade. Biografia di Paolina Maria Jaricot, Edizione extracommerciale a cura della 
Direzione Nazionale Italiana delle Pontificie Opere Missionarie, Roma 1999; P. Jaricot, Eucharystia 
– Nieskończona Miłość, Warszawa 2006; G. Naïdenhoff, Paolina Maria Jaricot, (Edizione 
extracommerciale, traduzione dal francese a cura del Segretariato Nazionale della Pontificia Opera 
per la Propagazione della Fede), Roma 1998; Marie-Monique de Jésus, Une Âme de Feu. Spiritualité 
de Pauline-Marie Jaricot, Éditions de Fontenelle, Saint-Wandrille-Rançon 2005.

30 Cf. C. Giacovelli, Paulina..., op. cit., p. 151.
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In the Association of the Living Rosary, the 27-year-old Pauline saw an op-
portunity to save her homeland from demoralization and to renew the religion of 
Christians. Thanks to the intercession of Archbishop Luigi Lambruschini, Apostolic 
Nuncio in Paris, the Association of the Living Rosary, under the protection of the 
Dominican Order, was approved by the Holy Father. Archbishop Lambruschini, 
from the beginning of his episcopal ministry, i.e. from 1827, strove for the procla-
mation of the dogma of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. As 
a cardinal, in 1831, he prompted many Catholic theologians to acknowledge this 
truth. Later, as the secretary of state of Vatican City, he attributed many of the suc-
cessfully ended difficult matters of the Church to the intercession of the Mother of 
God. In the Association of the Living Rosary, initiated by Pauline Jaricot, he saw it 
as a weapon of defence of Christianity in Europe and around the world.

Pauline revealed her organizational sense once again. She encouraged the fif-
teen companions to gather – figuratively speaking – in the Heart of Jesus so that 
each could make their annual sacrifice in as many francs as the crucified One had 
wounds. The collected funds would be used for missions and the distribution of re-
ligious books. In a short time, in fact, in almost every diocese in France, a “fifteen 
companions” group was created. Their existence was rapidly developed in Switzer-
land and Italy. Many bishops supported the Association of the Living Rosary due to 
the fact that “the new work is a simple form necessary for the realization of religious 
revival and spiritual regeneration, and much more effective than a simple fundraiser, 
even if it was to support missions or good press”31. For Pauline, now it was left to 
obtain the approval of the Association of the Living Rosary directly from the Pope. 
So, Pope Leo XII learned that “some humble religious [person had] presented him 
with a diagram of the Living Rosary section and [then] received his oral blessing for 
the entire Marian Society. Information about another papal blessing comes to her 
from two bishops who addressed the Holy Father directly with a request to obtain 
permission to instil in their dioceses this Marian initiative, of which Pauline was 
the originatrice”32. Thanks to the efforts of Card. Lambruschini with Gregory XVI, 
Pauline received from Rome a duplicate of the papal breve, dated January 12, 1832, 
with indulgences granted to members of the Living Rosary along with the papal 
parchment, drawn up on February 2, 1832, approving the Association of the Living 
Rosary by the Holy See33.

What was beginning to emerge in the mind of Pauline Jaricot, took on the di-
mension of an unbelievable, even in today’s terms, number of people engaged in 
the prayer of the rosary. On the day of her death, January 9, 1862, approximately 
2,250,000 collaborators were associated with the Association of the Living Rosary.

The Association of the Living Rosary is still spread all over the world to this day. 
This prayer of the rosary was indicated by Our Lady in Lourdes (1858), Gietrzwałd 
(1877) and Fatima (1917) as “help and protection for the world”.

31 Ibid., p. 167.
32 Ibid., p. 201.
33 Ibid., p. 202.



222 JACEK NEUMANN

THE EVANGELIZATION OF WORKING ENVIRONMENTS

In 1845, Pauline Jaricot planned to implement the work of evangelizing the 
working class. With her financial resources, she bought a factory to make it a work-
place for the poorest families. In its vicinity there were to be houses for the families 
employed in the factory, a school and a chapel. She entrusted its management to peo-
ple who would turn out to be dishonest speculators with false recommendations. The 
implementation of this work, unfortunately, was unsuccessful. It consumed her 
entire fortune, and Pauline spent the rest of her life in dire poverty, begging her 
creditors to be patient with the paying of her debts. It was her last, long Way of the 
Cross. The administrator of her family’s fortune not only led her to bankruptcy, but 
also incurred serious debts in her name, and therefore she lost everything and died 
in poverty lying on a borrowed mattress.

Pauline Jaricot, living in the environment of entrepreneurs and social decision-
makers, did not lose the sensitivity to social justice that she learned from her family 
home. She took social life very seriously, especially the family existence of the peo-
ple of Lyon and beyond. One can see in her concern for people the motive of Chris-
tian care for the most needy. In her socio-economic activity, she persistently aimed 
at improving the living conditions of working class families. She saw the need to 
restore human dignity and fundamental human rights to workers as the main task of 
social welfare. This was rooted in acting for the common good and social justice.

Pauline Jaricot placed a very clear emphasis on her activity for social affairs on 
the subjective nature of the political activity of all citizens. Jaricot, as a sensitive 
woman and minister to those most affected by suffering and existential difficulties, 
took seriously God’s call to change the world in the spirit of the Gospel. She tried 
to recognize the “signs of the times” and people’s needs. She was able to skilfully 
combine religious life with human active social involvement. This expressed her 
understanding of what was the main goal of taking up political activity (penetrating 
with the Christian spirit of the temporal world order). This resulted in her concern 
for the proper political education of the young generation in the spirit of patriotism 
and respect for the truth. That is why she emphasized so much, in her social activity, 
the formation of organizations, associations, Catholic movements, as well as politi-
cal education.

Pauline Jaricot’s priority, in her concern for the formation of a Christian sensi-
tivity to the needs of the working class, was to awaken social activity. Responsible 
building of social and administrative institutions was to serve the good of man, com-
munity and the state. This translated into a good Catholic being a good citizen. That 
is why it has become important to elect as its representatives in collective affairs 
those who are trustworthy, upright persons, who represent programs that positive-
ly serve the good of society. As Christians, they were responsible for a democracy 
based on the righteous principles of the Gospel. On them, the general humanistic 
dimension of politics should be built, characterized by the preservation of proper 
relations: to the revealed law as an expression of the service of truth, to man as the 
subject of the entire social life, to the principle of the common good. On this foun-
dation, the realization of the truth strengthening interpersonal peace, foreseeing the 
future in terms of the good of man, his aspirations, the progress of culture, and the 
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adaptation of social institutions to the actual state of the developing human initia-
tives and needs took place.

In her socio-religious activity, Pauline Jaricot drew attention to the principles 
of preserving an integral vision of a human being based on laws guaranteeing the 
coherence of conscience and human action. Spiritual life and secular life should 
permeate one another with inspiration based on the principles of the Christian life. 
Help in this process was and still is the deepening of humanization of social relations 
resulting from the Gospel.

*  *  *

In 1861, her health worsened and her heartaches became more and more trou-
blesome. She entrusted her ailments and increasing sufferings to the providence 
of God: “Poor woman who only have God as a friend, God himself for support... 
but God alone is enough.” On January 9, 1862, Pauline Jaricot died at her home in 
Lorette. Her life was an evangelical service in spiritual and material need. The long 
hours of her contemplative prayer before the Blessed Sacrament became the leaven 
for the duration and today’s world in prayer before the Eucharist with a rosary in her 
hand and with missionary alms. On the news of her death, Pope Leo XIII said: “By 
her faith, trust, strength of soul, gentleness and serene acceptance of all the crosses, 
Pauline turned out to be a true disciple of Christ” (abbreviation of June 13, 1881). 
What she had accomplished in her 62 years of life was a miracle of Gospel prosper-
ity34.

Pauline Jaricot’s beatification process was opened in 1910, and the heroism of 
her virtues was proclaimed by Pope John XXIII in 1963. Pope Paul VI said of her: 
“From the seed which Mary Pauline modestly threw into the ground, a great tree 
grew (...). The whole Church is invited to follow in the footsteps of Maria Pauline 
Jaricot in this specific commitment”, and Benedict XVI noted: “The testimony of 
faith of the Servant of God, Pauline Jaricot, to this day inspires the faithful to try to 
get to know and love Christ better, tirelessly joining the work of the new evangeliza-
tion”. It was from her ideas that the Pontifical Missionary Works and the Living Ro-
sary Circles were born. She created a worldwide system of prayer and mission sup-
port, although she lived in the nineteenth century and did not know modern methods 
of communication. She died in poverty and oblivion.

On May 27, 2020, Pope Francis authorized the Congregation for the Causes 
of Saints to publish a decree regarding the recognition of the miracle performed 
through the intercession of Pauline Jaricot. It was suffered by 3 and a half-year-old 
Mayline, daughter of Emmanuel and Nathalie, who suffered from cerebral death due 
to choking. A miracle happened in 2012, when the Pontifical Missionary Works and 
the Living Rosary celebrated the 150th anniversary of Pauline Jaricot’s death.

34 Cf. C. Giacovelli, Paulina..., op. cit., p. 319.



224 JACEK NEUMANN

BLESSED PAULINE MARIE JARICOT AND HER WORKS

SUMMARY

Pauline Marie Jaricot was born in 1799 in the family of a wealthy industrialist and owner 
of a silk factory, as one of seven siblings. She was greatly influenced in her childhood by her 
brother Philae, who later entered the Paris Seminary of Foreign Missions. In 1816 she made 
a perpetual virginity vow. She visited the poor of Lyons and helped them. Under the influence 
of her brother, she undertook the work of material support for the missionary ministry. She 
set up the first groups in her father’s silk factory. Soon the idea found followers all over Lyon, 
giving rise to the Society of the Propagation of the Faith. From 1826 she undertook activities 
aimed at popularizing the prayer of the rosary. She created a Work called “Living Rosary”. 
Pauline Jaricot also supported the workers spiritually and materially. She tried to build a fac-
tory whose shares would be owned by the workers. However, she entrusted her organization 
to managers who turned out to be dishonest and defrauded her property. The administrator 
of her family’s fortune not only ruined her, but also incurred serious debts in her name, and 
therefore she lost everything and died in poverty.

SELIGE PAULINE MARIE JARICOT UND IHRE WERKE

ZUSAMMENFASSUNG

In Lyon, Frankreich, wurde am 22. Mai 2022 die Dienerin Gottes Pauline Marie Jaricot 
(1799 – 1862) zu den Gesegneten der Kirche gezählt. Als Laienfrau im 19. Jahrhundert zeich-
nete sie sich durch eine außergewöhnliche Ausstrahlung christlicher Liebe aus. Als Missio-
narin der Neuevangelisierung ging sie in die Geschichte Frankreichs, Europas und der Welt 
ein. Das Werk zur Förderung des Glaubens wurde auf ihre Initiative hin ins Leben gerufen. 
Durch ihr soziales Engagement erhielt sie materielle und ideelle Unterstützung für katholi-
sche Missionen im Ausland. Ihre Lebensleistung war die Initiierung des Gebetswerkes des 
Lebendigen Rosenkranzes. In ihrem Todesjahr 1862 hatte sie fast 3 Millionen Mitglieder! 
Mit ihrem aufschlussreichen Blick auf die Teilhabe der katholischen Laien am Leben jeder 
menschlichen Gemeinschaft konnte sie die Notwendigkeit erkennen, neue Formen des re-
ligiösen und sozialen Lebens in der Kirche zu schaffen. Dies fand seinen Widerhall in der 
katholischen Soziallehre. Ihre Beobachtungen zum Funktionieren der Kirche in den Struktu-
ren der neuen Realität historischer und wirtschaftlicher Transformationen in Europa wurden 
nicht nur von Papst Pius VIII, Gregor XVI., sondern auch von Pius IX und Leo XIII. Etwa 
100 Jahre später flossen ihre Gedanken zur sozialen Frage in die Konziliare Erneuerung der 
Kirche des Zweiten Vatikanischen Konzils ein. Was sie heute erreicht hat, weckt nicht nur 
Bewunderung, sondern auch Anerkennung für ihr Charisma, Christin zu sein.
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BŁOGOSŁAWIONA PAULINA MARIA JARICOT I JEJ DZIEŁA

STRESZCZENIE

W Lyonie, we Francji, dnia 22 maja 2022 roku, została zaliczona do grona błogosławio-
nych Kościoła sługa Boża Paulina Maria Jaricot (1799 – 1862). Jako świecka kobieta, żyjąca 
w XIX wieku, wyróżniała się niezwykłym charyzmatem miłości chrześcijańskiej. Zapisała 
się w historii Francji, Europy i świata jako misjonarka nowej ewangelizacji. Z jej inicjatywy 
powstało Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Dzięki swemu społecznemu zaangażowaniu pozy-
skiwała wsparcie materialne i duchowe na rzecz katolickich misji zagranicznych. Jej życio-
wym osiągnięciem było zapoczątkowanie istnienia modlitewnego Dzieła Żywego Różańca. 
W roku jej śmierci, w 1862, liczyło ono prawie 3 milionów członków! Swoim odkrywczym 
spojrzeniem na udział katolickiego laikatu w życiu każdej ludzkiej społeczności, potrafi-
ła dostrzec potrzebę wytworzenia nowych form życia religijno-społecznego Kościoła. To 
znalazło swój oddźwiek w katolickiej nauce społecznej. Do jej spostrzeżeń o funkcjonowa-
niu Kościoła w strukturach nowej rzeczywistości historyczno-gospodarczych przeobrażeń 
w Europie, odniósł się nie tylko papież Pius VIII, Grzegorz XVI, ale także Pius IX i Leon 
XIII. Około 100 lat później, jej myśli w kwestii społecznej, zostały uwzględnione w odnowie 
soborowej Kościoła doby Vaticanum II. To, co dokonała, budzi dzisiaj nie tylko podziw, ale 
i uznanie dla jej charyzmatu bycia chrześcijaninem.
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Czytamy w Ewangelii wg św. Jana: „Syn Człowieczy został teraz otoczony 
chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony 
chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. 
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się 
wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali 
wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się 
wzajemnie miłowali” (J 13,31 – 33a. 34 – 35).

Czym jest prawdziwa miłość o której mówi Jezus Chrystus? Czym wewnętrznie 
jest to, jaką posiada strukturę, co z natarczywością zaleca Zbawiciel swoim uczniom 
i to w ostatnim momencie życia, tuż przed powrotem do domu Ojca? Mówi mocno 
i wyraźnie: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak 
Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy 
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. Chrystus 
nie tylko mówi o miłości, ale wskazuje zarazem na jej owoce, kiedy jest przyjęta 
i praktykowana. Mówi bowiem, że „po tym wszyscy poznają, żeście uczniami mo-
imi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. A zatem miłość – jej przyjęcie i prak-
tykowanie – jest zatem warunkiem poznawania i rozpoznawania. Ale czego? – rodzi 
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pracownik rzymskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych (Città del Vaticano), obecnie postula-
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Seraphicum w Rzymie oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. ORCID:  
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1 Artykuł jest poprawioną i uzupełnioną wersją referatu wygłoszonego w kościele NMP na Piasku 
we Wrocławiu (26 czerwca 2022), w ramach „Wieczorów Tumskich”, spotkań organizowanych pod 
patronatem: abp. Metropolity Wrocławskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Wojewody 
Dolnośląskiego oraz Prezydenta miasta Wrocławia.
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się pytanie. Czego narzędziem jest miłość? Jakiego rozpoznawania? Pytanie ważne, 
a zarazem trudne. Myślę, że każdy z nas zgodzi się, że miłość – jej przyjęcie i wpro-
wadzenie w konkretne życie – jest znakiem rozpoznania godności człowieka – tego, 
kto ją praktykuje, zaś dla niego narzędziem/środkiem odkrywania godności innych, 
wszystkich tych, którzy go otaczają lub których spotyka na swojej drodze. I nie cho-
dzi wcale o jakąś tylko miłość, ale o miłość miłosierną. Dlaczego? Bo tylko miłość 
miłosierna nie poddaje się, nie rezygnuje z miłowania drugiego także wtedy, kiedy 
na miłość nie zasługuje, albo kiedy miłość do siebie zdradził. Tym bardziej potrze-
buje miłości, bo tylko dzięki jej sile może powstać i podjąć drogę do bycia lepszym.

Właśnie o tej miłosiernej miłości Boga mówił papież, Jan Paweł II w czasie 
swojej ostatniej podróży do Polski. Podczas Mszy świętej sprawowanej na krakow-
skich Błoniach w dniu 18 sierpnia 2002 roku powiedział: „Trzeba, ażeby Jego orę-
dzie o miłosiernej miłości zabrzmiało z nową mocą. Świat potrzebuje tej miłości. 
Nadszedł czas, żeby Chrystusowe przesłanie dotarło do wszystkich, zwłaszcza do 
tych, których człowieczeństwo i godność zdaje się zatracać w mysterium iniquita-
tis. Nadszedł czas, aby orędzie o Bożym miłosierdziu wlało w ludzkie serca nadzieję 
i stało się zarzewiem nowej cywilizacji – cywilizacji miłości”2.

O MIŁOŚCI, KTÓRĄ ŻYŁ ŚW. MAKSYMILIAN

„O zmroku podpełzłem do pryczy o. Maksymiliana – zeznawał w procesie be-
atyfikacyjnym o. Maksymiliana Kolbe pan Józef Stemler3. Rzewne to było powita-
nie. Wymieniliśmy kilka zdań na temat owej krematoryjnej ohydy. Potem milcze-
liśmy. Patrzyłem na wymizerowaną twarz, trudną do poznania, bez brody. Płonące 
oczy świadczyły o gorączce. Nie chciałem go męczyć. Ale chciałem mu tak dużo 
powiedzieć…

Ośmielił mnie. Była to spowiedź.
To, co ja mówiłem, było żalem i buntem. Ja chciałem żyć!
To, co on mówił, było głębokie i proste. Przede wszystkim niezachwiana wiara 

w zwycięstwo Dobra.
– Nienawiść nie jest siłą twórczą. SIŁĄ TWÓRCZĄ JEST MIŁOŚĆ – szeptał, 

ściskając moją rękę swoją rozpaloną dłonią.
– Nie zmogą nas te cierpienia, tylko przetopią i zahartują. Wielkich trzeba ofiar 

naszych, aby okupić szczęście i pokojowe życie tych, co po nas będą… [mówił 
o. Kolbe].

Coraz mocniej ściskał moją rękę, a szept jego o wszechmocy i miłosierdziu Bo-
żym krzepił mnie i przywracał siły”4.

2 Jan Paweł II, Bądźmy świadkami miłosierdzia. Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej,  
18 sierpnia 2002 Błonia krakowskie, OsRomPol 9(2002), s. 20.

3 Pedagog, dyrektor Polskiej Macierzy Szkolnej. W latach 1924 – 1939 redagował pismo 
„Oświata Polska”. Więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz. W latach 1959 – 1966 członek Rady 
Prymasowskiej. Zmarł w Warszawie w 1966 roku. Zob. też: Z.J. Kijas, The process of beatification 
and canonization of Maximilian Maria Kolbe, SE 21(2020), s. 199 – 214.

4 Widziałem człowieka niezwykłego. Świadectwa więźniów Auschwitz o św. Maksymilianie, 
zebrał i opr. o. R.M. Stachowiak OFMConv, Niepokalanów 2021, s. 155.
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Prawdziwa miłość – mówi w swoim świadectwie pan Józef Stemler – nie jest 
tym samym, co uśmiechanie się ludzi wokół, zamykając oczy na to, kim są i co robią. 
Ewangeliczna miłość nie jest dobrotliwą naiwnością. Nie zabiega o dobrą atmosferę 
za wszelką cenę. Ponieważ intymnie związana jest z prawdą, ewangeliczna miłość 
zależna jest od prawdy o człowieku. A co jest największą prawdą o człowieku? Jest 
to prawda o jego wyjątkowości, ponieważ jest zakotwiczony w Bogu. Szczególne 
również jest jego piękno, gdyż jest odblaskiem Bożego piękna duchowego, a zatem 
wiecznego i do wieczności zapraszającego. Miłość ewangeliczna nie każe więc za-
chwycać się nad pięknem zewnętrznym, pięknem ciała, spojrzenia, materialnych 
rekwizytów, inteligencji czy fizycznej sprawności. To jest ważne, ale zewnętrzne 
i niewystarczające. Chodzi o inną, głębszą miłość, o ukochanie w człowieku tego, 
co wiąże go bezpośrednio z Bogiem. Tej lekcji udzielił Chrystus, ucząc, jak wielką 
siłą jest miłość, jaka w niej siła twórcza.

Chrystus uczył, że prawdziwa miłość zobowiązuje do mówienia i obrony praw-
dy o człowieku także wtedy, kiedy innym to się nie podoba, kiedy ją zwalczają lub 
kiedy zwalczają samego człowieka. Miłość, którą kocha Bóg i ją zaleca, oczekuje 
wzajemności. Nie redukuje się do uczuć, pustych obietnic czy pięknych tylko słów. 
Chodzi o miłość gotową do ofiary, która jest znakiem rozpoznawczym prawdzi-
wych uczniów Chrystusa. Pokazują to święci, najbardziej zaś męczennicy. Pokazał 
to swoim przykładem Maksymilian M. Kolbe oraz inni liczni męczennicy czasu 
II wojny światowej5. Pokazują to również siostry elżbietanki, nowe błogosławione 
Kościoła: Edelburgis Kubitzki († 20 lutego 1945), Rosaria Schilling († 23 lutego 
1945), Adela Schramm († 25 lutego 1945), Sabina Thienel († 1 marca 1945); Adel-
heidis Töpfer (⸶24 marca 1945), Melusja Rybka († 24 marca 1945), Sapientia Hey-
mann († 24 marca 1945); Felicitas Ellmerer († 25 marca 1945), Acutina Goldberg  
(† 2 maja 1945) oraz Paschalis Jahn († 11 maja 1945). Ich beatyfikacja odbyła się  
11 czerwca 2022 roku we wrocławskiej katedrze6.

Czym się karmi miłość gotowa oddać życie w obronie szlachetnych wartości? 
Skąd czerpie odwagę? Wiara mówi, że jej źródłem jest Chrystus i każdy, kto trwa 
w Nim, kto jest z Nim i przy Nim, zdobywa tę moc. Siostry elżbietanki są tego 
przykładem. W liście z marca 1945 r. pisały: „Według nas jest naszym obowiązkiem 
pozostać przy tych potrzebujących” (Positio, s. 119). Według kard. Marcello Se-
meraro, który przewodniczył uroczystościom beatyfikacji we Wrocławiu, poprzez 
niezłomny charakter przylgnięcia sióstr elżbietanek do Chrystusa, ich całkowite 
i niepodzielne oddanie się całym sercem Bogu i bliźniemu, odkrywamy ich hero-
iczną odwagą, o której opowiadało wielu świadków, w myśl słów św. Pawła apo-
stoła: „Któż może nas odłączyć od miłości Chrystusowej? [Rz 8,35]”7. Oznacza to 
według watykańskiego purpurata, że życie sióstr męczenniczek było przepełnione 

5 Z. Pałubska, Męczennicy II wojny światowej, EK t. 12, k. 684 – 695; J. Salij, Świadkowie 
Boga. O sensie i wartości męczeństwa, Kraków 2001.

6 Z.J. Kijas, Miały głębsze wejrzenie w to, czym jest życie, „Nowe życie. Dolnośląskie pismo 
katolickie” nr 6/560, rok XXXIX, czerwiec 2022, 20 – 21.

7 M. Semeraro, Homilia z Mszy beatyfikacyjnej s. Paschalis i 9 towarzyszek, w: https://www.
ekai.pl/dokumenty/homilia-kard-semeraro-msza-beatyfikacyjna-s-paschalis-i-9-towarzyszek/
(dostęp: 8. 07. 2022).
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największą miłością. Tą, którą nakazał sam Chrystus: „Jak Ja was umiłowałem” 
(J 15,12), co komentuje również św. Augustyn: „W jaki sposób nas umiłowałeś, 
abyśmy wiedzieli, jak winniśmy się miłować? Posłuchajcie: Nikt nie ma większej 
miłości niż oddać życie za przyjaciół. Miłujcie się nawzajem, aby każdy ofiarował 
swoje życie za drugich. Męczennicy bowiem wprowadzili w czyn to, o czym mówi 
również ewangelista Jan w swoim liście: Jak Chrystus oddał swoje życie za nas, tak 
i my powinniśmy oddać nasze życie za braci” (Sermones, 332,2)”8.

JAK KOCHA MĘCZENNIK?

Jak miłuje męczennik? Czy jego miłość jest odmienna od miłości zwykłego 
śmiertelnika? A jeżeli tak, to gdzie, w czym leży różnica? Co na ten temat mówi 
Jezus? Z Jego wypowiedzi, przytoczonej na wstępie, zdaje się wynikać wyraźnie, że 
miarą nowego miłowania przestaje być dawny nakaz miłości. Nakazywał on kochać 
bliźniego „jak siebie samego”. Tak było dawniej, przed przyjściem Chrystusa, przed 
tym, co uczynił. Po Jego przyjściu, po tym, jak On ukochał człowieka i co był gotów 
dla niego uczynić – ofiarując za niego swoje życie – dawne przykazanie miłości 
bliźniego uległo zmianie. Chrystus zaprasza, zachęca, apeluje, aby kochać bliźnie-
go w taki sam sposób, w jaki On-Chrystus „nas ukochał”. „Przykazanie nowe daję 
wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak 
się miłowali wzajemnie” (J 13,34).

Kiedy wierzący kocha siebie i bliźniego miłością Bożą, trwają w nim wtedy 
owoce odkupienia. Żywa jest w nim ofiara paschalna Jezusa i sam staje się go-
tów być ofiarą. Tak postępuje osoba zwana męczennikiem, która staje się paschalną 
ofiarą. Czyż zatem nie powinno dziwić, że właśnie siostra Maria Magdalena, która 
w dniu zakonnej profesji przyjęła imię Paschalisa, czyli „siostra od zmartwychwsta-
nia”, przewodzi grupie elżbietańskich męczenniczek? Oddały one życie ze względu 
na miłość Boga i bliźniego, analogicznie do Chrystusa. Dlaczego to zrobiły? Skąd 
czerpały siłę? Gdzie znajdowało się źródło ich odwagi? Odpowiedzi udziela św. Pa-
weł, który w Liście do Rzymian pisze: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, 
który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże 
miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskar-
żeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż 
może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, 
co więcej: zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż 
nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienia, ucisk czy prześladowanie, 
głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy 
pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował” (Rz 8,31b–37).

„Źródłem ich siły była bliskość Boga. On był oliwą w lampach ich życia.  
Św. Bazyli Wielki – mówił w kazaniu beatyfikacyjnym kard. Semeraro – potwier-
dza, że znaczenie tej oliwy to „gotowość do pełnienia woli Bożej każdego dnia 

8 M. Semeraro, Homilia z Mszy beatyfikacyjnej s. Paschalis i 9 towarzyszek, w: https://www.
ekai.pl/dokumenty/homilia-kard-semeraro-msza-beatyfikacyjna-s-paschalis-i-9-towarzyszek/
(dostęp: 8. 07. 2022)..
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i każdej godziny (Regulae morales, 80,22). Dzień i godzina woli Bożej były dla 
dziesięciu dziewic, które dziś zostały beatyfikowane, wypełnieniem przez męczeń-
stwo ich pełnego oddania w miłości. W przeciwieństwie do dziewic z przypowieści, 
wszystkie dziesięć, z ich własnym charakterem i osobistymi cechami, przyjęły okru-
cieństwo cierpienia, brutalność upokorzeń i poszły na spotkanie śmierci”9. Pytamy 
więc: czym napełniam lampę mojego życia? Czy jest to olej, który płonie, czy wiara, 
która wyparowuje? Olej, kiedy płonie, daje światło, podczas gdy wiara – kiedy pa-
ruje – czyni perspektywę zamgloną, bez wizji.

MĘCZENNIK JAKO ŚWIADEK SUMIENIA

Siłą męczennika jest Chrystus. Ale czy to wystarczy? Czy wystarczy mu wie-
rzyć wyłącznie w siłę, której udziela Chrystus, aby odnieść zwycięstwo w walce 
ze złem? Czy bierna postawa trwania w oczekiwaniu aż Bóg przyjdzie i pomoże, 
wystarczy? Czego świadkiem jest męczennik? Czy tylko wszechmocy Bożej łaski, 
czy jeszcze czegoś? I czym jest owe „coś”? Jest nim światło sumienia. Męczennik 
staje się świadkiem prawdy, dobra, sprawiedliwości tylko dlatego, że był wpierw 
człowiekiem sumienia. Jego życie było piękne, bo było życiem zgodnym z pięknym 
sumieniem10.

W potocznym języku greckim słowo „świadek” oznaczało osobę relacjonującą 
zdarzenia, w których sam uczestniczył. Zdawał on innym sprawę z faktów, które 
widział na „własne oczy”. Bywało, że Grecy skłonni byli uznać za ważne nie tyl-
ko słowa, ale i czyny świadka, które potwierdzały jeszcze mocniej wartość słów11. 
Takie pojęcie martys znalazło zastosowanie w księgach Nowego Testamentu. Odtąd 
autentycznym świadkiem jest ten, kto nie tylko daje słowne świadectwo o czymś lub 
o kimś, ale zaświadcza o tym własnym życiem. „W pewnych sytuacjach czyny czy 
nawet życie osoby, która składa świadectwo, uważa się nie tylko za formę wyznania, 
ale i rodzaj argumentu na rzecz prawdziwości głoszonej nauki”12.

Męczennik chrześcijański musi zatem poruszać się w określonym duchowym 
(ale też mądrościowym) świetle. Dobre życie, nie tylko piękne słowa, jasność eg-
zystencji, są niezbędne. Oczywiście, może się zdarzyć – i się zdarzało – że poga-
nin, osoba niewierząca, składała wyznanie wiary w momencie śmierci. Męczeństwo 
było zatem niczym sakrament chrztu i deklaracja świętości. Na ogół jednak jest 
inaczej i dobre życie staje się jakby przygotowaniem do złożenia świadectwa ży-
cia poprzez męczeństwo. Podobnie było w przypadku dziesięciu sióstr elżbietanek. 
Żyły pięknie na świecie i pięknie z niego odeszły do wieczności. Potrzeba światła 

9 M. Semeraro, Homilia z Mszy beatyfikacyjnej s. Paschalis i 9 towarzyszek, w: https://www.
ekai.pl/dokumenty/homilia-kard-semeraro-msza-beatyfikacyjna-s-paschalis-i-9-towarzyszek/
(dostęp: 8. 07. 2022).

10 Zob. R. Małecki, Istotne elementy teologii męczeństwa, AK 135(2000), s. 204 – 216.
11 Zob. S. Longosz, Niektóre aspekty teologii męczeństwa w literaturze wczesnochrześcijańskiej, 

TST 7(1979), s. 49 – 73.
12 Zob. też: D. Karłowicz, Przemiana bytu, czyli: kim jest świadek?, w: https://teologiapolityczna.

pl/dariusz-karlowicz-przemiana-bytu-czyli-kim-jest-swiadek-tpct-19- (dostęp: 28. 04. 2022).
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intelektualnego, duchowego, moralnego, potrzeba też łaski odwagi, aby wybrać do-
brze i w wyborze wytrwać do końca.

Siostra M. Paschalis Jahn i jej dziewięć Towarzyszek nie zostawiły po sobie 
wielu historycznych świadectw. Trochę listów do bliskich, kartki pocztowe, notatki 
w kronice i nic więcej. Nie mamy ich dzienników duchowych, brak opisów mi-
stycznych przeżyć, dialogów z aniołem. Pozostawiły po sobie wyłącznie to, co dla 
historii najważniejsze, czyli piękne życie, pełne miłości, która uczyniła je odważny-
mi. Z miłości oddały swoje życie. Nikt im go nie zabrał. Oddały dobrowolnie życie 
większej Miłości, którą jest Bóg. On również jest Dawcą życia, dlatego obdarzył je 
w nagrodę życiem wiecznym. Ich piękne życie ziemskie kończyło się – co dla nas 
zapatrzonych wyłącznie w materialny fenomen egzystencji brzmieć może paradok-
salnie – piękną śmiercią, bo chociaż odchodziły z tego świata w bólach, rodziły się 
do życia w chwale. Chrystus upodobnił je do siebie w śmierci.

„Z miłości do Boga – mówił w kazaniu beatyfikacyjnym kard. Semeraro – sio-
stra Paschalis Jahn i jej Towarzyszki zapragnęły własnym męczeństwem bronić swo-
jego dziewictwa i czystości. Jeśli nawet w sloganowych wyrażeniach i pojęciach 
świata, w którym żyjemy, wydaje się, że nie ma miejsca na takie słowa, nie możemy 
pozwolić, aby został wyeliminowany i zabrany skarb, jaki zawierają. Nowe błogo-
sławione są bowiem ostatnim ogniwem długiego łańcucha, tak długiego jak cała 
tradycja Naszego Kościoła. Już pierwsi Ojcowie Kościoła wywyższali konsekrowa-
ne dziewictwo i czystą miłość dziewic. Czystość jest bowiem najszlachetniejszym 
wyrazem dobrowolnej miłości, która czyni z siebie całkowity dar, niczego sobie nie 
zatrzymując. Przykład nowych Błogosławionych tak jasny i przejrzysty, sprzeciwia 
się bardzo szerokiemu działaniu na rzecz zaciemnienia ludzkiej miłości. Przypomina 
wszystkim – myślę zwłaszcza o młodzieży – jakiej miłości szuka serce człowieka. 
Czy nie znajdujemy jej może w darze z siebie? I czy nie jest prawdą, że im cen-
niejszy jest dar, tym bardziej wymaga od nas, abyśmy go strzegli? Wpatrując się 
w przykład tych dzielnych i szczerych kobiet, każdy może odkryć, że jest powołany 
do prawdziwej, troskliwej i bezinteresownej miłości. Katechizm Kościoła Katolic-
kiego nazywa to «podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej» 
(1604)”13.

MĘCZENNIK ŻYJE W ORBICIE SZCZEGÓLNEGO ŚWIATŁA

W Księdze Rodzaju czytamy: „Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» 
I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemno-
ści. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór 
i poranek – dzień pierwszy” (Rdz 1,3 – 4). Początkiem stworzenia jest światło. Jest 
ono dziełem Bożym pierwszego dnia początków świata. Wszystko inne Stwórca 
powołał do życia później, po stworzeniu światła, włączając w to również człowieka. 
Światło wyprzedza więc pozostałe dzieła Boga. Daje ono wzrost wszystkiemu i roz-

13 M. Semeraro, Homilia z Mszy beatyfikacyjnej s. Paschalis i 9 towarzyszek, w: https://www.
ekai.pl/dokumenty/homilia-kard-semeraro-msza-beatyfikacyjna-s-paschalis-i-9-towarzyszek/
(dostęp: 8. 07. 2022).
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wój każdemu ze stworzeń. Kiedy pojawia się światło znika ciemność. Boże światło 
jest czymś dobrym, ciemność natomiast czymś złym. Światło daje poczucie bez-
pieczeństwa, bliskości, przyjaźni, gdy tymczasem ciemność, przeciwnie, wywołuje 
poczucie zagrożenia, niepewności, lęku. Od kiedy zaczęto oświetlać ulice odnoto-
wano malejącą liczbę przestępstw. Rośnie ona, natomiast, w miejscach ciemnych. 
To rozróżnienie przenosi się na osoby.

O kimś dobrym zwykło się więc mówić: „osoba pełna światła”, „jasna postać” 
– jak śpiewał Marek Grechuta w piosence Twoja postać. Z kolei o człowieku złym, 
o charakterze trudnym, mówi się często: „Typ spod ciemnej gwiazdy”. To pogardli-
we określenie kogoś czyniącego zło, kogoś, kto należy do świata przestępczego, kto 
zachowuje się nagannie, niegodziwie. W sumie człowiek „spod ciemnej gwiazdy” 
jest osobą podejrzaną i jeżeli nawet jeszcze niczego złego nie zrobił, to jednak może 
dopuścić się haniebnego czynu.

Adam rozpoznaje godność Ewy dopiero po przebudzeniu. Kiedy Bóg wybudził 
go z „głębokiego snu” (Rdz 2,21), wtedy dopiero mógł ujrzeć stojącą obok nie-
wiastę i powiedzieć: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! 
Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta” (Rdz 2,23). Sen, 
w którym był pogrążony, był w istocie jakimś rodzajem ciemności. Nie był od-
poczynkiem, ale przeszkodą w widzeniu czegokolwiek lub kogokolwiek w sposób 
poprawny, całościowy, wiarygodny. Trwając w śnie, biblijny Adam nie był w stanie 
dostrzec nawet tej, która w istocie była mu najbliższa, która była „kością z jego ko-
ści”, którą Pan ofiarował mu jako wyraz swojej największej troski i miłości o jego 
wszechstronny rozwój. Warto o tym pamiętać – że to właśnie człowiek nie rzecz, nie 
przedmiot, nie pozycja społeczna itd. – jest największą dla mnie pomocą. Kiedy nią 
nie jest, staje się wtedy największą przeszkodą14.

Przebudzenie, otwarcie oczu – synonimy światła – pozwalają biblijnemu Adamo-
wi dostrzec obecność kogoś obok siebie i zobaczyć jego piękno, piękno osoby. Adam 
odkrywa bliźniego jako źródło największej radości i wielką pomoc w życiu. Rozpo-
znaje, co jest autentycznie piękne i jednocześnie, co pięknem/dobrem nie jest, co mu 
nie służy, co jest mu obce. Kiedy więc zgrzeszy, kiedy traci światło bliskości Boga, 
Adam przestaje widzieć w Ewie osobę bliską. Przestaje być ona pomocą ofiarowaną 
przez Boga dla jego własnego rozwoju. Odtąd widzi w niej zagrożenie, źródło po-
kus. W ostateczności Adam/człowiek właśnie bliźniego czyni winnym swojego nędz-
nego stanu.

Aby zostać męczennikiem trzeba poruszać się w świetle Bożych wartości. Aby 
słusznie wybrać i w tym wyborze wytrwać, koniecznie potrzeba światła. Jest ono 
potrzebne też i po to, aby dostrzec, że nawet w ciemności nienawiści, wojny, dozna-
wanego prześladowania, obecny jest Bóg, który wspiera. Nie chodzi zatem o „jakiś” 
tylko rodzaj światła, ale o światło prawdziwe, które już tutaj na ziemi „zagląda” 
w przestworza wieczności, które ogląda Boga. W ukształtowaniu się chrześcijań-
skiego męczennika potrzeba zatem światła wiary, która karmi się bliskością Boga, 
o czym zaświadcza opis męczeństwa św. Szczepana: „A on pełen Ducha Świętego 
patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: 
«Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga»” (Dz 7, 

14 Por. Z.J. Kijas, Początki świata i człowieka, Kraków 2004, s. 77 – 78.



234 ZDZISŁAW J. KIJAS

55 – 56). Tak więc męczennikiem staje się właśnie ten, kto żyje na ziemi, ale w taki 
sposób, jakby już żył w niebie. Ten, kto widzi obecność Boga w swojej codzienno-
ści, kto żyje nadzieją na kosztowanie pełni życia w niebie, kto pielgrzymuje – nawet 
przez dolinę cierpienia – w świetle Chrystusa.

Ks. Jan Macha, beatyfikowany 20 listopada 2021 roku, pisał przed egzekucją 
do rodziny:

„Kochani Rodzice i Rodzeństwo!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
To jest mój ostatni list. Za 4 godziny wyrok będzie wykonany. Kiedy więc ten list 

będziecie czytać, mnie nie będzie już między żyjącymi! Zostańcie z Bogiem! Prze-
baczcie mi wszystko! Idę przed Wszechmogącego Sędziego, który mnie teraz osądzi. 
Mam nadzieję, że mnie przyjmie. Moim życzeniem było pracować dla Niego, ale nie 
było mi to dane. Dziękuję za wszystko! Do widzenia tam w górze u Wszechmogące-
go15”.

Myślenie o niebie jest źródłem nieznanej dla innych odwagi, jaką posiada przy-
szły męczennik. Nadzieja na rychłe spotkanie ze Zbawicielem nie jest powodem 
smutku, ale radości. Ufność, że Bóg pokona jego strach, ludzkie tylko słabości, 
jest wielką pociechą męczennika. Przypominał o tym w jednym ze swoich kazań  
bł. ks. Jan Macha: „Myśl o niebie jest dla nas najlepszą pociechą. Wiecie dobrze, 
że Opatrzność życie nasze gęsto przetyka krzyżykami i cierpieniami; że czego, jak 
czego, ale smutku i udręki żadnemu nie brak w życiu. Każdy, gdzie może i jak umie 
szuka pociechy, najczęściej daremnie. A tymczasem dość przenieść się myślą do 
nieba, a wtedy nawet smutek pierzchnie. Podróż do domu rodzinnego bywa nieraz 
bardzo uciążliwa i niebezpieczna. Kto jednak ciągle myśli o tym, jak miłe czeka go 
w rodzinie przyjęcie, jakie szczęście tam znajdzie, ten niewygód podróży prawie nie 
dostrzega. Czyż podobna trapić się niepowodzeniem na ziemi, skoro się pomyśli 
o tym, że w niebie «otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci dalej nie będzie, ani 
smutku, ani krzyku, ani boleści więcej nie będzie» (Ap 21,4)”16.

Taką samą nadzieją na życie wieczne żyły męczenniczki elżbietańskie. Bł. Adela 
Schramm wsłuchiwała się z przejęciem i uwagą w głos swojego proboszcza. Wska-
zywał on, że mimo trudności, których już doznajemy i które nadchodzą, chrześci-
janie są nie tylko solą dla ziemi, czy światłem dla świata. Powinni być oni również 
ziarnami chrześcijańskiej nadziei na życie wieczne: „Bądźmy ziarnami nadziei rzu-
canymi przez Pana Boga z nadzieją, że coś dobrego wyrośnie z nas także w cza-
sach trudnych, które przeżywamy. Prośmy Boga o siłę, abyśmy mogli dawać piękne 
świadectwo naszej przynależności do Niego i Jego przykazań”17.

Wiara była więc światłem rozświetlającym drogę sióstr elżbietanek przez życie 
i to ona dawała nadzieję na wieczność w Bogu. Niebo nie było dla nich rzeczywisto-

15 List do rodziny z 2 grudnia 1942 roku, Katowice, [w:] Żyłem krótko, lecz cel swój osiągnąłem. 
Ks. Jan Macha (1914–1942), Wprowadzenie i edycja dokumentów ks. D. Bednarski, Katowice 
2014, s. 266 – 267. Zob. także: Z.J. Kijas, Ksiądz – przesłuchanie. Jan Franciszek Macha, Katowice 
2021, s. 181n.

16 Fragmenty kazania na uroczystość Wszystkich Świętych wygłoszonego 1 listopada 1939 
roku w kościele św. Józefa w Rudzie Śląskiej, [w:] Żyłem krótko..., s. 103.

17 Z.J. Kijas, Dziesięć panien mądrych. Męczenniczki elżbietańskie, Kraków 2021, s. 59.
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ścią pustą, czy smutną, bez radości. Wręcz przeciwnie, ponieważ było rzeczywisto-
ścią pełną życia, pragnęły go coraz bardziej. Poprzez to pragnienie życie ziemskie 
utraciło z biegiem czasu wartość wyjątkowości i jedyności, ustępując miejsca pra-
gnieniom nieba, jako ostatecznego celu ziemskiego pielgrzymowania.

CIERPI, LECZ KOCHAĆ NIE PRZESTAJE

„– Nienawiść nie jest siłą twórczą. SIŁĄ TWÓRCZĄ JEST MIŁOŚĆ – szep-
tał, [Kolbe] ściskając moją rękę swoją rozpaloną dłonią” – mówił Józef Stemler, 
pytany przez Trybunał w procesie beatyfikacyjnym o. Maksymiliana Kolbe. Skąd 
męczennik czerpie jednak siłę do miłowania: nawet swoich przeciwników, nawet 
w cierpieniu, nawet w godzinie prześladowania? Skąd brały ją siostry męczenniczki 
elżbietańskie?

Wiara mówi, że źródłem wytrwałości w cierpieniu i siłą do dalszego miłowania 
jest modlitwa. W książce o męczenniczkach wskazałem na to opisując życie s. Sa-
biny Thienel: „Modliła się. Prosiła Boga o łaskę wytrwania. Lecz zarazem w duszy 
pytała siebie, czy byłaby w stanie przebaczyć? Prosiła więc Boga o tę siłę. Czuła, 
że istnieją takie rany, których nie da się po ludzku zapomnieć i wówczas droga do 
uzdrowienia prowadzi raczej przez uświadomienie sobie głębi zła, niż przez zapo-
mnienie. Bywa, myślała modląc się jednocześnie, że nie zawsze można usunąć zło, 
że mimo licznych i wielkich wysiłków ono i tak pozostaje, stąd pytanie, czy będzie 
mieć na tyle siły, aby ogarnąć je miłością i przemienić? Odpowiedź nie przycho-
dziła. Miała jednak nadzieję, że przyjdzie, że Bóg udzieli jej siły do przebaczenia. 
„Muszę tylko cierpliwie o nią prosić” – myślała w duszy i tym gorliwiej się modliła. 
Raptem jej myśl pobiegła do Jezusa, do Jego modlitwy i Jego cierpień. Był zresztą 
czas Wielkiego Postu, już drugi tydzień. Modląc się, rozważała jednocześnie cier-
pliwość Jezusa w stosunku do swoich przeciwników. Wiara uczyła ją, że nikogo 
nie przeklinał, nie uciekał ani od cierpień, ani od ludzi mu nieżyczliwych, a kiedy 
zawisł na krzyżu, prosił Ojca, aby przebaczył im, bo nie wiedzą, co czynią. Postąpił 
tak, bo miłował i zgodził się na to, aby być zranionym przez tych, których kochał. 
Prosiła więc o miłość do swoich przeciwników, którzy dopuścili się niecnych czy-
nów względem jej współsióstr, którzy dokonywali gwałtów na ludności cywilnej, 
na chorych i starych.

Modlitwa dawała jej wewnętrzną siłę, rodziła w niej wielką ufność, odmienia-
ła ją. Odkrywała wielką prawdę wiary, że Bóg daje każdemu z ludzi swój własny 
krzyż, tylko taki, jaki może unieść i wzywa go do świętości, która jest właściwa wy-
łącznie dla niego. Bóg – myślała w sercu – nie stawia mnie przed próbą, gdyby nie 
dawał mi jednocześnie łaski do wyjścia z niej zwycięsko. Muszę jedynie otworzyć 
się na nią, przyjąć ją.

Klęczały już długo, lecz żadna z nich nie odczuwała zmęczenia ani bólu kolan. 
Były mocno zwarte, ale na ich twarzach nie pojawił się żaden grymas. Zewnętrzy 
obserwator mógłby odnieść wrażenie, jakby czas przestał je już interesować. Zacho-
wywały się bowiem, jakby były już w innym świecie, poza czasem, w wieczności”18.

18 Z.J. Kijas, Dziesięć panien mądrych, s. 75 – 76.
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*   *  *

We Wstępie do książki Dziesięć panien mądrych pisałem, że siostry elżbietanki 
„nie zrobiły nic, by zostać bohaterkami. Ze wszystkich sił chciały się uratować. Nie 
były sławne za życia, sławnymi uczyniła je dopiero męczeńska śmierć. Ich goto-
wość poświęcenia dla Chrystusa tego, co najcenniejsze, czyli własnego życia, z tych 
„szarych” dotąd postaci, męczeństwo uczyniło kobiety pełne światła dla tych, którzy 
żyli wraz z nimi i byli świadkami ich męczeńskiej śmierci, ale też pełne nadziei dla 
tych, którzy przychodzili później, do których należymy również my; były nadzieją 
na duchową wielkość człowieka, odwagę i wierność pomimo wielu zewnętrznych 
trudności, jakby przeczących takim postawom”19.

Beatyfikacja sióstr elżbietanek męczenniczek czasu II wojny światowej, pozwo-
liła w pewnym sensie dojść do głosu niezliczonej liczbie kobiet (świeckich i kon-
sekrowanych), które w różnym czasie i w różnych częściach świata były i są nadal 
niemymi ofiarami konfliktów zbrojnych i dramatów ludzkich. W pewien sposób są 
one także „głosem” ukraińskich kobiet cierpiących lub umierających dziś za naszą 
wschodnią granicą, być może z ręki potomków tych, którzy niegdyś odebrali życie 
błogosławionym siostrom elżbietankom. Chodzi tu o ofiary agresji Rosji na państwo 
ukraińskie, która rozpoczęła się w dniu 24 lutego 2022 roku.

Na zakończenie powracamy raz jeszcze do słów kard. Semeraro, który w cza-
sie Mszy beatyfikacyjnej mówił: „Pozwólcie, że ponownie odczytam razem z wami 
jedno ze zdań, którymi św. Jan Paweł II zakończył z okazji Roku Maryjnego 1981 
swój list apostolski Mulieris dignitatem: „Kościół składa dzięki za wszystkie prze-
jawy kobiecego «geniuszu» w ciągu dziejów, pośród wszystkich ludów i narodów; 
składa dzięki za wszystkie charyzmaty, jakie Duch Święty udziela niewiastom w hi-
storii Ludu Bożego, za wszystkie zwycięstwa, jakie zawdzięcza ich wierze, nadziei 
i miłości: składa dzięki za wszystkie owoce kobiecej świętości” (31). Tak dzięku-
jemy Bogu wraz z całym Kościołem za świętość Paschalisy Jahn i jej dziewięciu 
Towarzyszek”20.

BŁOGOSŁAWIONE SIOSTRY ELŻBIETANKI:  
MĘCZENNICZKI CZASU II WOJNY ŚWIATOWEJ

STRESZCZENIE

Przedłożony tekst stanowi refleksję nad postacią chrześcijańskiego męczennika. Jest on 
świadkiem prawdziwości wiary w Boga, który jest życiem. Takie pojęcie martys znalazło za-
stosowanie w księgach Nowego Testamentu. Odtąd autentycznym świadkiem jest ten, kto nie 
tylko daje słowne świadectwo o czymś lub o kimś, ale zaświadcza o tym własnym życiem.

19 Z.J. Kijas, Dziesięć panien mądrych, s. 11.
20 M. Semeraro, Homilia z Mszy beatyfikacyjnej s. Paschalis i 9 towarzyszek, w: https://www.

ekai.pl/dokumenty/homilia-kard-semeraro-msza-beatyfikacyjna-s-paschalis-i-9-towarzyszek/
(dostęp: 8. 07. 2022).
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Motywem do nich jest beatyfikacja 10 męczenniczek elżbietanek. Były nimi: Siostra 
M. Edelburgis Kubitzki († 20 lutego 1945); Siostra M. Rosaria Schilling († 23 lutego 1945); 
Siostra M. Adela Schramm († 25 lutego 1945); Siostra M. Sabina Thienel († 1 marca 1945); Sio-
stra M. Adelheidis Töpfer (⸶24 marca 1945); Siostra M. Melusja Rybka († 24 marca 1945); Sio-
stra M. Sapientia Heymann († 24 marca 1945); Siostra M. Felicitas Ellmerer († 25 marca 1945); 
Siostra M. Acutina Goldberg († 2 maja 1945 i Siostra M. Paschalis Jahn († 11 maja 1945).

Ich beatyfikacja odbyła się 11 czerwca 2022 r. w archikatedrze wrocławskiej. Wszystkie 
one zamordowane były przez żołnierzy Armii Czerwonej w ostatnich miesiącach II wojny 
światowej. Kim zatem jest męczennik chrześcijański? Co jest jego siłą? Siłą męczennika jest 
Chrystus. Nie wystarczy jednak wierzyć w siłę, której udziela Chrystus, aby odnieść zwycię-
stwo w walce ze złem. Nie pomaga bierność, lecz potrzeba czegoś więcej. Potrzeba światła 
sumienia. Męczennik staje się świadkiem prawdy, dobra, sprawiedliwości tylko dlatego, że 
był wpierw człowiekiem sumienia. Jego życie było piękne, bo było życiem zgodnym z pięk-
nym sumieniem.

BLESSED ELIZABETH SISTERS:  
MARTYRS OF THE SECOND WORLD WAR

SUMMARY

The submitted text is a reflection on the figure of the Christian martyr. He is a witness to 
the truthfulness of faith in God, who is life. This concept of martyrs found its application in 
the books of the New Testament. Henceforth, an authentic witness is one who not only gives 
verbal testimony to something or someone, but testifies to it with his own life.

The motive for them is the beatification of 10 Elizabethan martyrs. They were: Sister 
M. Edelburgis Kubitzki († February 20, 1945); Sister M. Rosaria Schilling († February 23, 
1945); Sister M. Adela Schramm († February 25, 1945); Sister M. Sabina Thienel († March 
1, 1945); Sister M. Adelheidis Töpfer († 24 March 1945); Sister M. Melusja Rybka († 24 
March 1945); Sister M. Sapientia Heymann († 24 March 1945); Sister M. Felicitas Ellmerer 
(† 25 March 1945); Sister M. Acutina Goldberg († 2 May 1945) and Sister M. Paschalis Jahn 
(† 11 May 1945).

Their beatification took place on June 11, 2022 at the Wroclaw Archcathedral. All of 
them were murdered by Red Army soldiers in the final months of World War II. Who, then, 
is a Christian martyr? What is his strength? The strength of the martyr is Christ. However,  
it is not enough to believe in the strength Christ gives to be victorious in the fight against evil. 
It doesn’t help to be passive, but something more is needed. It takes the light of conscience. 
A martyr becomes a witness to truth, goodness, justice only because he was first a man of 
conscience. His life was beautiful because it was a life according to a beautiful conscience.
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SELIGE ELISABETH SCHWESTERN:  
MÄRTYRER DES ZWEITEN WELTKRIEGS

ZUSAMMENFASSUNG

Der vorgelegte Text ist eine Reflexion über die Figur des christlichen Märtyrers. Er ist 
ein Zeuge für die Wahrhaftigkeit des Glaubens an Gott, der das Leben ist. Dieser Begriff des 
Märtyrers wird in den Büchern des Neuen Testaments verwendet. Ein authentischer Zeuge ist 
also jemand, der nicht nur ein mündliches Zeugnis über etwas oder jemanden ablegt, sondern 
dies mit seinem eigenen Leben bezeugt.

Der Grund dafür ist die Seligsprechung von 10 elisabethanischen Märtyrern. Sie waren: 
Sr. M. Edelburgis Kubitzki († 20. Februar 1945); Sr. M. Rosaria Schilling († 23. Febru-
ar 1945); Sr. M. Adela Schramm († 25. Februar 1945); Sr. M. Sabina Thienel († 1. März 
1945); Sr. M. Adelheidis Töpfer (⸶24. März 1945); Sr. M. Melusja Rybka († 24. März 1945); 
Schwester M. Sapientia Heymann († 24. März 1945); Schwester M. Felicitas Ellmerer († 25. 
März 1945); Schwester M. Acutina Goldberg († 2. Mai 1945 und Schwester M. Paschalis 
Jahn († 11. Mai 1945).

Ihre Seligsprechung fand am 11. Juni 2022 in der Erzkathedrale von Wrocław statt. Sie 
alle wurden in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs von Soldaten der Roten Armee 
ermordet. Wer ist also ein christlicher Märtyrer? Was ist seine Stärke? Die Stärke eines Mär-
tyrers ist Christus. Es reicht jedoch nicht aus, an die Kraft zu glauben, die Christus gibt, um 
im Kampf gegen das Böse siegreich zu sein. Es hilft nicht, passiv zu sein, sondern es ist mehr 
erforderlich. Es braucht das Licht des Gewissens. Der Märtyrer wird nur deshalb zum Zeu-
gen der Wahrheit, des Guten, der Gerechtigkeit, weil er zuerst ein Mann des Gewissens war. 
Sein Leben war schön, weil es ein Leben nach einem schönen Gewissen war.
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Cet article présente François d’Assise comme le modèle et l’inspirateur de la 
fraternité universelle proposée par l’encyclique Fratelli tutti1. Le pape François en-
seigne que « c’est le témoignage évangélique de saint François qui, par son école 
de pensée, a donné à ce terme [fraternité] le sens qu’il a ensuite conservé au fil des 
siècles2 ». En même temps, il reconnaît que ses deux dernières encycliques s’ins-
pirent de François d’Assise, qui « se sentait frère du soleil, de la mer et du vent3 », 
mais « se savait encore davantage uni à ceux qui étaient de sa propre chair » (2).

La fraternité universelle exige le développement harmonieux des quatre relations 
fondamentales de l’être humain, ce qui est évident tant chez saint François que dans 
l’encyclique Fratelli tutti. En prêtant attention à chacune de ces quatre relations, la 

* Martín Carbajo-Núñez, OFM, est né à Figueruela de Arriba (Zamora, Espagne). Il est titulaire 
d’un doctorat en théologie morale (Alfonsianum, Rome), d’une licence en philologie germanique 
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pontificale grégorienne, Rome) et il est technicien en informatique de gestion. Il enseigne actuel-
lement théologie morale et éthique de la communication dans trois universités : deux à Rome : 
Antonianum (PUA) et Alfonsiana (PUL); un aux États-Unis : le FST, affilié à l’université de San 
Diego (Californie). À la Université pontificale Antonianum (PUA), il a été vice-recteur et recteur 
Magnificus ad interim. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2814-5688, E-mail: mcarbajo@fst.edu

1 Pape François, « Fratelli tutti. Lettre encyclique sur la fraternité et l’amitié sociale », [FT], 
(3. 10. 2020), LEV, Cité du Vatican 2020. Dans le corps du texte les citations de l’encyclique Fratelli 
tutti’ seront indiquées seulement avec leur numéro entre parenthèses.

2 Pape François, « La fraternité principe régulateur de l’ordre économique. Message à l’occa-
sion de la session plénière de l’Académie pontificale des sciences sociales », (24. 04. 2017), 1, in 
OR, 99 (29. 04. 2017) 7.

3 FT 2 ; cf. Pape François, « Laudato si’. Lettre encyclique » (24. 05. 2015), [LS], in AAS, 107 
(2015) 847 – 945.
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première partie de l’article montre comment François d’Assise s’ouvre à la fraternité 
universelle et privilégie les relations fraternelles sur tout autre aspect institutionnel 
de son mode de vie. Dans la deuxième partie, on étudie quelques points de conver-
gence entre cette conception du pauvre d’Assise et l’encyclique Fratelli tutti4.

1. LA FRATERNITÉ UNIVERSELLE CHEZ FRANÇOIS D’ASSISE

François d’Assise veut que, parmi ses frères, règne l’égalité la plus absolue et, 
en même temps, il apprécie la singularité de chacun d’eux. Dans ce sens, le principe 
de fraternité est aujourd’hui associé à l’égalité de tous les êtres humains en dignité 
et en droits, mais chacun avec sa propre richesse et individualité.

Le pauvre homme d’Assise privilégie les relations fraternelles sur tout autre 
aspect institutionnel de son mode de vie5. En effet, il utilise le mot « frère » (frater) 
179 fois dans ses écrits, dépassé seulement par celui de « Seigneur » (Dominus).  
Il évite complètement le mot communitas6 et utilise plutôt le terme « fraternitas », 
bien que son aversion naturelle pour les termes abstraits l’amène à ne l’utiliser que 
dix fois. De plus, il fait toujours référence à l’Ordre7 et n’en donne pas de définition.

1. 1. Un concept théologique : tout est grâce

Benoît XVI affirme que le fait que saint François « soit un homme de paix, de 
tolérance, de dialogue, naît toujours de l’expérience de Dieu-Amour8 ». François 
lui-même, passant en revue sa vie dans le testament, reconnaît que, dans son par-
cours vocationnel, tout a été un don divin. Alors qu’il était encore animé par une lo-
gique mondaine et rêvait de devenir chevalier, le Seigneur lui a fait expérimenter son 
amour gratuit de manière et à des moments totalement inattendus, lui a révélé qu’il 
devait observer le saint Évangile, lui a accordé de « commencer à faire pénitence », 
lui a appris à être miséricordieux, lui a permis de percevoir sa présence dans les 

4 Nous avons traité de ce sujet dans : Carbajo-Núñez Martín, « Fraternity in the encyclical 
Fratelli tutti. Franciscan roots », in Revista eclesiástica brasileira 81/319 (2021) 295 – 319. Cet 
article sera également publié en anglais in Carthaginensia 76 (2023).

5 Sur la fraternité dans Saint François : Uribe F., « La fraternidad en la forma de vida propuesta 
por François d’Assise », in Selecciones de Franciscanismo, [SelFran], 32 (2003) 236 – 249 ; Doyle 
E., St. Francis and the Song of Brotherhood and Sisterhood, The Franciscan Institute, St. Bonaven-
ture (NY) 1997.

6 Le mot « communitas » n’apparaît pas dans les écrits de saint François, bien que ce soit un 
terme largement utilisé dans la vie monastique médiévale. Odoardi G., « Il S. Francesco della Co-
munità nei sec. XIV e XV », in Gieben S., (ed.) Francesco d’Assisi nella storia : Secoli XIII – XV, 
vol 1, Istituto Storico dei Cappuccini, Roma 1983, 123 – 159, ici 124.

7 Cf. François d’Assise, « Règle bullata », [2Reg], 8,1 ; 9,2 ; 12,3, in Dalarun J. (ed.), François 
d’Assise. Écrits, Vies, témoignages, [Écrits-Vies], Cerf – Éd. Franciscaines, Paris 2010, 255 – 271 ; 
Id, « Règle non bullata », [1Reg], 5,4 ; 18,2 ; 19,2 (Écrits-Vies 181 – 228) ; Id, « Testament », [Test], 
27 ; 33 (Écrits-Vies 301 – 314) ; Id., « Lettre à tout l’Ordre », [LOrd], 2 (Écrits-Vies 359 – 374).

8 Benoît XVI, « Discours. Esplanade de la Basilique Sainte-Marie-des-Anges » (17. 06. 2007), 
in Insegnamenti di Benedetto XVI, LEV, Cité du Vatican [InsB16], III/1 (2007) 1139 – 1146, ici 1145.
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pauvres et les lépreux, lui a donné la foi dans les églises et dans les prêtres, lui a ré-
vélé le salut de la paix, lui a fait aimer Dame Pauvreté comme un chemin libérateur 
vers la fraternité universelle.

Ayant fait l’expérience de la gratuité divine, François se sent frère de tous les 
hommes et de toutes les créatures, car il sait qu’ils sont un don divin. Il demande à 
ses disciples d’être des « Frères mineurs », car « unique est votre Père, qui est aux 
cieux » et, dans le Christ, « vous êtes tous frères » (1Reg 22,33). Cette fraternité est 
le fruit de l’action de « l’Esprit du Seigneur » (1Reg 10,8) qui purifie nos relations, 
nous insère dans la relation filiale du Christ avec le Père9 et fait de nous les époux, 
les frères et les mères du Christ10.

François présente cet idéal de fraternité dans la lettre qu’il écrit « à tous les 
chrétiens » et « à tous ceux qui habitent dans le monde entier11 », montrant ainsi que 
personne n’est exclu de cet idéal de fraternité. Il commence et termine lui-même 
cette lettre en s’identifiant comme « frater Franciscus » (2LtF 1 ; 87).

1. 2. Guérir le cœur pour être frères et sœurs

Le chemin vers la fraternité universelle commence par l’esprit de pauvreté, qui 
nous permet d’être soumis, affables et humbles, en faisant place à ceux qui sont 
différents de nous. Le modèle est le Verbe incarné, qui s’est abaissé, en assumant 
la condition de serviteur, pour entrer en relation face à face avec nous. Le pauvre 
d’Assise, en effet, comprend la pauvreté non pas comme un renoncement frustrant, 
mais comme un processus de libération de tout ce qui empêche la rencontre gratuite 
et fraternelle.

1. 2. 1. Pauvre et mineur

La pauvreté de saint François répond à une motivation qui est théologique et 
relationnelle plutôt qu’ascétique. C’est ainsi qu’il dit à l’évêque d’Assise quand ce-
lui-ci se montre perplexe devant tant d’austérité :

« Seigneur, si nous avions quelques possessions, des armes nous seraient néces-
saires pour notre protection, car elles sont sources de problèmes et de querelles, et 
de là est d’ordinaire entravé de multiples manières l’amour de Dieu et du prochain. 
Voilà pourquoi nous ne voulons posséder aucun bien temporel en ce monde12 ».

Ayant embrassé la minorité et la pauvreté, François s’ouvre à la fraternité uni-
verselle et à la gratuité la plus absolue. Il abandonne ses rêves de grandeur et la 

9 François d’Assise, « Psaumes des mystères du Seigneur Jésus » [PSM] (Écrits-Vies 125 – 153). 
Il connut « l’infinie charité qui fit s’incarner le Fils de Dieu par obéissance au Père ». François d’As-
sise, « Les » Fioretti « de Saint-François d’Assise », [Fior], c. 52, Cerf, Paris 2013.

10 François d’Assise, « Lettre aux fidèles II », [2LFid], n. 53 (Écrits-Vies 343 – 354).
11 2LFid 1. Un écho de cette expression pourrait être vu dans l’encyclique Fratelli tutti, « faire 

de telle sorte quela réflexion s’ouvre au dialogue avec toutes les personnes de bonne volonté ». FT 6.
12 François d’Assise, « Légende des trois compagnons », [3Comp], n. 35 (Écrits-Vies 

1083 – 1161).
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sécurité des murs d’Assise pour aller vers les périphéries de l’existence et rencontrer 
les pauvres, les lépreux, les incroyants, les malfaiteurs et même le loup de Gubbio.  
Il les apprécie dans leur individualité concrète, parce qu’il reconnaît que Dieu le 
Père a appelé chacun d’eux à l’existence par son nom.

Son esprit de pauvreté lui permet d’entrer en contact serein et affectueux avec 
tous les êtres humains, sans crainte ni préjugé. Ainsi, bien qu’il se considère comme 
« ignorant et illettré13 », il a écrit une lettre « à tous les podestats et consuls, juges et 
recteurs de toutes les terres et à tous les autres14 ». Cette initiative était surprenante 
à l›époque où même les papes n’avaient pas pris de telles initiatives.

1. 2. 2. Le pardon et la miséricorde

La fraternité est toujours liée au pardon et à la miséricorde. C’est pourquoi Fran-
çois demande à ses frères d’être miséricordieux envers les faiblesses des autres15, 
sans s’irriter ni se lamenter du péché qu’ils ont commis16. Ils doivent donc deman-
der à Dieu la grâce de pardonner pleinement, sans réserve, avec la gratuité la plus 
absolue.

« Et ce que nous ne remettons pas pleinement, toi, Seigneur, fais que nous le 
remettions pleinement, pour que nous aimions vraiment nos ennemis à cause de toi 
et que, pour eux, nous intercédions dévotement auprès de toi, ne rendant à personne 
le mal pour le mal17 ».

Les ministres doivent être miséricordieux envers ceux qui sont « un empêche-
ment18 » et, à leur tour, les frères doivent être compréhensifs et cléments envers le 
prélat s’il outrepasse ses limites. « Si le prélat prescrivait au sujet quelque chose 
contre son âme, quoiqu’il ne lui obéisse pas, toutefois qu’il ne le quitte pas » (Adm 
3,7 – 9). L’obéissance parfaite, en effet, ne rompt pas les liens qui nous unissent aux 
autres.

« Nous devons aimer nos ennemis et faire du bien à ceux qui nous ont en haine 
[...]. Et qu’il ne se mette pas en colère contre un frère à cause d’un délit de ce frère, 
mais qu’en toute patience et humilité, il l’avertisse avec bienveillance et le supporte »  
(2LtF 38 ; 44).

Jésus aussi posa « sa volonté dans la volonté du Père » et a souffert la persé-
cution et le mépris, « nous laissant un exemple pour que nous suivions ses traces » 
(2LtF 10 ; 13).

13 LOrd 39. Schmucki O., «„Soy ignorante e idiota” (LOrd 39). El grado de formación escolar 
de San Francisco de Asís », in Selecciones de Franciscanismo 9/31 (1982) 89 – 106 ; Pellegrini L., 
Ignorans sum et idiota. Gli scritti del « illetterato » Francesco e la loro « fortuna » lungo i secoli, 
Citta della, Assisi 2017.

14 François d’Assise, « Lettre aux chefs des peuples », [LChe], n. 1 (Écrits-Vies 328 – 332).
15 François d’Assise, « Admonitions », [Adm], 18,1 (Écrits-Vies 272 – 296).
16 1Reg 7,3. « Qu’il n’y ait au monde aucun frère qui ait péché autant qu’il aura pu pécher et 

qui, après avoir vu tes yeux, ne s’en aille jamais sans ta miséricorde ». François d’Assise, « Lettre à 
un ministre » [LMin], 5 – 8 (Écrits-Vies 375 – 379).

17 François d’Assise, « Exposition du „Notre Père” » [Pat], n. 8 (Écrits-Vies 116 – 118)
18 LMin 2. « Et ne veuille pas qu’ils soient meilleurs chrétiens ». LMin 7.
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1. 2. 3. Surmonter les barrières et les préjugés

Aidé par la grâce divine, François surmonte les murs, les barrières et les pré-
jugés pour devenir un frère universel. A Montecasale, il dépasse les limites de sa 
propre communauté pour aller à la rencontre des voleurs. Cette attitude fraternelle 
pousse ces dangereux bandits à abandonner leur agressivité et à se réintégrer dans la 
vie commune (Fior 25).

Les lépreux étaient un autre groupe d’exclus. Outre le fait qu’ils représentaient 
une menace sérieuse pour la santé publique, ils étaient souvent considérés comme 
coupables de la maladie dont ils souffraient. Dans certains endroits, des rites spé-
ciaux étaient organisés pour les éloigner à vie de la communauté. Ces rites étaient 
semblables aux funérailles avec lesquelles on congédiait les morts. En embrassant le 
lépreux et en vivant parmi eux, François fait tomber ces barrières mentales, sociales 
et ecclésiales. Il demande aussi à ses frères d’être heureux « quand ils vivent parmi 
des personnes viles et méprisées, parmi des pauvres et des infirmes et des malades et 
des lépreux et des mendiants le long du chemin » (1Reg 9,2). Cette proximité affec-
tueuse avec les pauvres trouve un écho dans l’invitation du pape à faire une politique 
empreinte « d’un amour préférentiel pour les derniers [...], découverts et valorisés 
dans leur immense dignité » (187).

Les hérétiques et les musulmans étaient également considérés comme une me-
nace sérieuse que la communauté chrétienne voulait éviter à tout prix. François 
a brisé ce mur lorsqu’il a rencontré le Sultan, construisant ainsi de nouveaux ponts 
vers la fraternité universelle. De même, il a élargi les horizons vers la fraternité 
cosmique lorsque, dans le cantique de Frère Soleil, il embrasse toutes les créatures, 
y compris Sœur Mort19.

L’exclusion se produit aussi au sein même du groupe de parents et de voi-
sins. François en a fait l’expérience dans sa propre fraternité. Le récit de la joie 
parfaite (Fior 8) montre que lui-même, comme Jésus, était devenu « un étranger » 
pour ses frères20. Le frère portier le maltraite et ne le laisse pas entrer au couvent, 
mais François ne cesse de l’aimer. Il imite ainsi le Christ, qui nous aime même si  
« nous sommes fétides, misérables et contraires au bien » (1Reg 22,6).

1. 3. Le Seigneur m’a donné des frères et des sœurs

Le Seigneur m’a « donné des frères21 », s’exclame François dans son testa-
ment. Il ne les avait pas recherchés, et n’avait pas l’intention d’en faire un groupe 

19 Carbajo-Núñez M., Francesco d’Assisi e l’etica globale, Messaggero, Padova 2011, 81 – 82.
20 Jésus aussi « est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas accueilli » Jn 1,11 ; « Je suis devenu 

un étranger pour mes frères » (Ps 69,9), OFP 5,8. Malgré le rejet, les frères feront preuve d’un amour 
inconditionnel. « Quiconque serait pour toi un empêchement, des frères ou d’autres, même s’ils te 
rouaient de coups, tu dois tout tenir pour une grâce ». LMin 2.

21 Test 14. Dans la famille humaine aussi, les frères et sœurs ne sont pas choisis, mais acceptés 
comme un don, parce qu’ils sont les enfants de l’amour des mêmes parents.
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d’élite avec des rôles précis. Au contraire, « il voulait que les pauvres et les illettrés, 
et pas seulement les riches et les sages, aient part à la religion22 ».

Il accueille avec joie et vénération tout candidat « fidèle et dévoué », capable  
« d’obtenir de Dieu beaucoup de grâces » (3Comp 32), bien que peu intelligent et 
sans grandes compétences. Les frères seront pauvres, chastes et mineurs, mais il 
leur demande surtout d’être des frères et de se montrer « de la même famille les uns 
envers les autres » (2Reg 6,7).

1. 3. 1. Unité dans la diversité

Sa foi dans « le Père de notre Seigneur Jésus-Christ » (2Cor 1,3 ; Fior 6) le 
conduit à valoriser la vie fraternelle au-dessus des structures communautaires et de 
l’observance extérieure. La personne du candidat et sa bonté seront plus importantes 
que son statut social et ses capacités. Ceci est significatif à l’époque où la plupart des 
moines étaient d’origine noble.

Dans cette société rigidement structurée, François veut qu’entre ses frères 
règne l’égalité la plus absolue (1Reg 5,9), sans annuler la particularité de chacun. 
C’est pourquoi il ne propose pas un modèle statique de frère auquel tous doivent se 
conformer. Le véritable frère mineur serait « celui qui aurait la vie et les qualités » 
de certains de ses frères, « à savoir : la foi de frère Bernard […] ; la simplicité et la 
pureté de frère Léon […] ; la courtoisie de frère Ange », etc23. Il s’agit donc d’une 
conception dynamique, toujours « in fieri ». Cela rappelle l’image du polyèdre ou de 
la mosaïque que le pape François utilise pour souligner l’importance de l’unité dans 
la diversité24. La fraternité se construit en intégrant et en valorisant la singularité de 
chacun, au lieu d’insister sur l’uniformité extérieure et sur la vie homogène.

Pour François, la fraternité est avant tout une réalité interpersonnelle, car la ren-
contre « Je-Tu » a priorité sur la relation de chacun avec l’institution. Le frère mi-
neur doit s’intégrer harmonieusement au groupe sans perdre sa propre individualité. 
La fraternité, en effet, permet aux égaux d’être différents, c’est-à-dire que chacun 
soit lui-même. Les trois dimensions de la fraternité qui seront reprises dans l’ency-
clique Fratelli tutti sont ici esquissées, à savoir : la fraternité comme service, comme 
hospitalité et comme dialogue.

1. 3. 2. Une fraternité plutôt qu’une communauté

Saint François veut une fraternitas plutôt qu’une communitas. Il préfère ainsi 
le style de vie itinérant de Jésus et de ses apôtres au modèle de la communauté 
primitive de Jérusalem, dans laquelle tous « n’avait qu’un cœur et qu’une âme » 

22 Thomas de Celano, « Mémorial dans le désir de l’âme (Vita II) », [2Cel], n. 193 (Écrits-
Vies 1427 – 1738).

23 François d’Assise, « Le miroir de perfection », [SpecP], n. 85 (Écrits-Vies 2675 – 2712).
24 « Le modèle est le polyèdre, qui reflète la confluence de tous les éléments partiels qui, en 

lui, conservent leur originalité ». Pape François, « Evangelii gaudium. Exhortation apostolique » 
(24. 11. 2013), [EG], n. 236, in AAS 105 (2013) 1019 – 1137.
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(Act 4,32). Les moines suivaient ce second modèle et l’exprimaient dans l’unifor-
mité de leur vie commune. On considérait alors que tel était l’idéal pour le temps de 
l’Église (cf. Mc 2,20).

Plutôt que d’insister sur l’autorité des prélats, François préfère faire appel à la 
conscience de chaque frère. Il laisse souvent à ses frères le soin de prendre eux-
mêmes leurs propres décisions de manière autonome, en fonction de leur situation 
et du degré de nécessité dans lequel ils se trouvent. Par exemple, contrairement à la 
règle générale, il leur donne la possibilité de « porter des chaussures » (2Reg 2,15) 
; de ne pas jeûner (2Reg 3,6. 9) ; de monter à cheval (2Reg 3,12). Il encourage le 
frère Léo à agir « de quelque manière qu’il te semble meilleure de plaire au Seigneur 
Dieu25 ».

Il demande que personne ne soit appelé prieur (1Reg 6,3) et que ceux qui exercent 
l’autorité soient « ministres et serviteurs » (1Reg 4,6 ; 2Reg 10,6 – 7). « Celui à qui 
a été confiée l’obéissance et qui est tenu pour plus grand soit comme plus petit et le 
serviteur des autres frères » (2LtF 42).

1. 3. 3. Une manière maternelle de comprendre l’autorité et les relations

Plutôt que l’autorité du pater familias, qui avait été établie par le droit romain 
et assumé en quelque sorte par l’abbé monastique, François préfère faire appel à la 
sollicitude de la mère. Il se présente comme une mère26 (jamais comme un père) et 
demande à ses frères d’accueillir le Christ comme mère27 et de prendre soin les uns 
des autres avec un amour maternel28.

S’inspirant de François, le pape affirme que les gouvernants doivent agir comme 
des mères, car la politique « est une des formes les plus précieuses de la charité » 
(EG 205 ; FT 180) et en elle « il est aussi possible d’aimer avec tendresse » (194).

Plutôt que d’assurer une observance formelle et un style de vie homogène, Fran-
çois d’Assise « voulait que les plus grands s’unissent aux plus petits, que les sages 
soient joints aux simples par une affection fraternelle » (2Cel 191). C’est pourquoi 
il les exhorte à se servir et à s’obéir « les uns aux autres29 », à se manifester avec 
confiance leur nécessité (1Reg 9,10), à ne pas se faire pas appeler maîtres (1Reg 
22,35), à ne pas prétendre être tenus comme plus sages (Adm 7,2).

Saint François invite ses frères à se comporter comme des frères spirituels, c’est-
à-dire mus par l’Esprit, « car si une mère nourrit et chérit son fils charnel, avec 
combien plus d’affection chacun ne doit-il pas chérir et nourrir son frère spirituel ?» 
(2Reg 6,8). Chacun doit prendre soin de son frère « comme un mère chérit et nourrit 
son fils » (1Reg 9,11), même « quand c’est un malade qui ne peut rien faire pour lui 

25 François d’Assise, « Lettre à frère Léon », [Lleón], n. 3 (Écrits-Vies 103).
26 « Je te dis ainsi, mon fils, comme mère ». Lleón 2.
27 Nous sommes « mères quand nous le portons dans notre cœur e tans notre corps, par amour 

et par une conscience pure et sincère, quand nous l’enfantons par un saint ouvrage ». 2LFid 53.
28 « Ceux qui veulent rester religieusement dans les lieux déserts, qu’ils soient trois frères ou 

quatre au plus ; que deux d’entre eux soient les mères et aient deux fils, ou au moins un ». François 
d’Assise, « Règle pour les ermitages », [RegErm], n. 1 (Écrits-Vies 253 – 254).

29 1Reg 5,14. « Servir signifie prendre soin des membres fragiles », FT 115.
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» (Adm 24). Cette attention maternelle et féminine nous est également donnée par 
notre sœur mère terre, qui « nous sustente et gouverne30 ».

1. 4. Nos sœurs les créatures

La fraternité de saint François s’étend à toutes les créatures. Ce n’est pas un 
hasard si son biographe Thomas de Celano place la prédication aux oiseaux juste 
après la rencontre avec le sultan31. L’ouverture à la fraternité universelle, représentée 
dans la rencontre avec le leader musulman, est inséparable de l’ouverture aux autres 
créatures. Le pape François reconnaît lui aussi que sa rencontre avec un musulman, 
le Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb (5), l’a poussé à écrire Fratelli tutti.

Les créatures irrationnelles « savaient l’affection de sa piété et devinaient à 
l›avance le très doux amour qu›il leur portait » (1Cel 59). En se joignant à leur chant 
de louange, François surmonte sa propre indignité, car « nul homme n’est digne de 
te nommer » (Cant 2). L’union harmonieuse de François avec toutes les créatures 
pour louer le Très-Haut est également évidente dans la célébration du Bethléem 
vivant, à Greccio, où « la forêt retentit de voix et les rochers répondent aux cris de 
jubilation32 ».

Bonaventure rapproche également les épisodes de la prédication aux oiseaux 
(LM 8. 9) et de la rencontre avec le sultan (LM 9. 8), bien qu’il inverse l’ordre dans 
lequel Celano les place. L’ouverture à la fraternité cosmique sert ainsi de cadre à la 
fraternité humaine.

Imitant la kénose du Verbe incarné, François « apprend à se reconnaître lui-
même dans la relation avec les autres créatures » (LS 85) et à toutes il veut être 
soumis.

« Il est soumis et subordonné à tous les hommes qui sont dans le monde, et non 
seulement aux seuls hommes, mais aussi à toutes les bêtes et tous les fauves, pour 
qu’ils puissent faire de lui ce qu’ils voudront, autant qu’il leur sera donné d’en haut 
par le Seigneur33 ».

La relation fraternelle qu’il établit avec les créatures n’est pas le fruit d’une 
obligation hétéronome, mais autonome. Il ne se sent ni dominateur ni majordome, 
mais frère. Il n’a besoin de personne pour lui rappeler le soin qu’il doit apporter 
aux créatures, car cela vient spontanément de l’intérieur de lui-même. « Il ressentait 
une fraternité naturelle, ni panthéiste ni intellectualiste, avec chaque créature34 ». 
Il sait qu’elles sont toutes dignes, parce qu’elles ont été appelées amoureusement à 
l›existence par le Père de tous. Il les sent partie de lui-même, sœurs qui vivent avec 

30 François d’Assise, « Cantique de frère Soleil », [Cant], n. 9 (Écrits-Vies 173 – 174).
31 Tomas de Celano, « Vie du bienheureux François (Vita I) », [1Cel], 57 – 58 (Écrits-Vies 

429 – 657).
32 1Cel 85. « La forêt résonne de voix ». Bonaventure, « Légende majeure », [LM], n. 10,7 

(Écrits-Vies 2203 – 2240).
33 François d’Assise, « Salutation des vertus », 16 – 18 (Écrits-Vies 160 – 161).
34 Haffner P.M., Verso una teologia dell’ambiente. L’eredità ecologica di Papa Giovanni Paolo 

II, ART, Roma 2007, 105. [Traduction libre].
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lui dans la même maison. Avec elles, il avance joyeusement en pèlerinage vers la 
maison éternelle.

2. L’ENCYCLIQUE FRATELLI TUTTI S’INSPIRE  
DE SAINT FRANÇOIS

Au début de son pontificat, le cardinal Jorge Maria Bergoglio a choisi le nom 
de François, montrant ainsi que le saint d’Assise allait être une référence essentielle 
dans son magistère pontifical. De lui il souligne « son cœur universel », sa joie, 
son « attention envers les pauvres et les abandonnés » et son généreux engagement  
(LS 10). Il souligne également l’importance de la proximité fraternelle, « réelle et 
cordiale » (EG 199), qui a caractérisé le saint d’Assise dans ses relations avec tous 
les hommes, toutes les femmes et toutes les créatures.

« Ensuite, aussitôt, en relation aux pauvres j’ai pensé à François d’Assise. En-
suite j’ai pensé aux guerres, alors que le scrutin se poursuivait, jusqu’à la fin des 
votes. Et François est l’homme de la paix. Et ainsi est venu le nom, dans mon cœur 
: François d’Assise. C’est pour moi l’homme de la pauvreté, l’homme de la paix, 
l’homme qui aime et préserve la création35 ».

En rédigeant sa troisième encyclique, le pape s’est à nouveau inspiré de Fran-
çois d’Assise pour proposer le concept chrétien de fraternité. Il a d’ailleurs choisi 
de la signer à Assise, une ville qui invite à se reconnaître comme frères/sœurs36 
et a également été un point de rencontre des religions37. Le titre de l’encyclique,  
« Fratelli tutti », est tiré de la traduction italienne de la sixième admonition de saint 
François. FT cite également la 25e admonition, où François fait l’éloge de celui qui 
chérirait et respecterait son frère « autant lorsqu’il serait loin de lui comme quand il 
serait avec lui » (1). On a généralement pensé que saint François avait adressé ces 
exhortations à ses frères38, mais le pape les considère comme valables pour tous les 
hommes, élargissant ainsi leur horizon et leurs destinataires.

Le choix de la sixième admonition est significatif, car elle a été écrite vers 1220, 
peu après le martyre des premiers frères à Marrakech. Au lieu de souhaiter recevoir 

35 Pape François, « Discours aux représentants des moyens de communication » (16. 03. 2013), 
in OR (17. 03. 2013) 1.

36 « ¿Por qué Dios ha concedido a Asís este encanto natural…? La respuesta es fácil. Porque los 
hombres, mediante un común y universal lenguaje, aprendan a reconocer al Creador y a reconocerse 
hermanos unos de otros ». Jean XXIII, « Pellegrinaggio ai santuari di Loreto e Assisi » (4. 10. 1962), 
in Id. Discorsi, messaggi, colloqui del Santo Padre Giovanni XXIII, vol. IV, LEV, Cité du Vatican 
1963, 555 – 566, ici 564.

37 Cf. Benoît XVI, « Lettre à S. E. Mgr Domenico Sorrentino à l›occasion du XXe anniversaire 
de la rencontre interreligieuse de prière pour la paix » (2. 09. 2006), in AAS 98 (2006) 749 – 754.

38 Le codex 308 de la bibliothèque communale d’Assise confirme que François avait adressé 
ces exhortations à ses frères.
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« honneur et gloire » pour ce que « les saints ont agi39 », en diabolisant ceux qui les 
ont martyrisés, François invite ses frères à suivre l’exemple du « bon Pasteur » et 
leur rappelle que, pour le chrétien, le martyre et l’évangélisation sont toujours liés 
à l’annonce de la paix (Test 14) et de la fraternité universelle. Ils doivent privilégier 
la présence amicale et affable40, au lieu de chercher directement le contraste pour 
ainsi exalter leurs martyrs et mépriser les infidèles. Ses disciples doivent toujours 
être prêts à donner leur propre vie, même dans le martyre41, mais François, dans son 
testament, ne les incite pas à le rechercher à tout prix comme idéal de perfection,  
« mais partout où ils ne seraient pas reçus, qu’ils fuient en une autre terre » (Test 26).

2. 1. Enfants du même Père

Tant François d’Assise que l’encyclique Fratelli tutti offrent une perspective tri-
nitaire et christologique du concept de fraternité. Cette conception contraste avec la 
manière dont elle est habituellement comprise dans notre société. Nous ne sommes 
pas simplement des associés ou des partenaires qui ont signé un contrat social, dans 
la poursuite d’intérêts déterminés (102), mais des frères et des sœurs dans le Christ, 
enfants du même Père.

« Oh ! comme il est glorieux et saint et grand d’avoir un Père dans les cieux ! » 
(2LtF 54), s’exclame François. En effet, sans une ouverture au Père de tous, il n’y 
aura pas de raisons solides et stables à l’appel à la fraternité » (272).

2. 1. 1. « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement »

Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons est un don et, par consé-
quent, nos relations doivent être fondées sur la gratuité la plus absolue. « Vous avez 
reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10,8). En effet, « celui qui ne vit pas 
la gratuité fraternelle fait de son existence un commerce anxieux ; il est toujours en 
train de mesurer ce qu’il donne et ce qu’il reçoit en échange » (140). Le Père qui 
nous a tout donné a mis sa demeure dans la faiblesse et c’est là, chez le lépreux et le 
blessé, que nous le rencontrons.

La gratuité divine doit nous conduire à assumer la culture du soin et de la ten-
dresse (194). Cela implique de « se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se regarder, 
se connaître, essayer de se comprendre » (198), en commençant par les pauvres, les 

39 Adm 6,3. « Quand on rapporta le martyre, la vie et la Légende desdits frères au bienheureux 
François, il entendit qu’on y faisait son éloge et vit que les frères tiraient gloire de la passion des 
autres […]. Il repoussa la Légende et interdit de la lire en disant : „Que chacun soit glorifié par 
sa propre passion et non par celle des autres”». Jourdain de Giano, « Chronique », n. 8 (Écrits-
Vies 2035 – 2088).

40 « J’aime rappeler ce que saint François d’Assise disait à ses frères : „Prêchez toujours l’Évan-
gile et, si c’est nécessaire, aussi par les paroles”. Les paroles viennent… mais d’abord le témoignage ». 
Pape François, « Discours à l’occasion du congrès international des catéchistes » (27.09.2013), in 
OR (29.09.2013) 8; cf. Id, « Homélie » (14. 04. 2013), n. 2, in OR (15/16. 04. 2013) 8.

41 « Qu’ils ne résistent pas au méchant ». 1Reg 14,4. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps ». 
1Reg 16,18.
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différents et les éloignés. En effet, en tant qu’imago Dei, « plus la personne humaine 
grandit, plus elle mûrit et plus elle se sanctifie à mesure qu’elle entre en relation, 
quand elle sort d’elle-même pour vivre en communion » (LS 240), car elle est « par 
sa nature même ouverte aux liens » (111) et à la fraternité universelle.

2. 1. 2. Un amour qui a saveur de compassion et de dignité

À l›époque de saint François, « faire pénitence » allait de pair avec le mépris 
du monde et du propre corps. Le pauvre homme d’Assise, lui, l’a compris comme 
synonyme de « faire miséricorde42 ». Ayant fait l’expérience de la gratuité divine, 
François ne cherche pas l’auto-perfection mais la relation. Il veut surtout être un 
frère, affectueusement proche de tous, car l’amour « a saveur de compassion et de 
dignité » (62).

« Être capables d’avoir de la compassion, voilà la clef. C’est notre clef. Si face 
à une personne dans le besoin, tu ne ressens pas de compassion, si ton cœur ne 
s’émeut pas, cela veut dire que quelque chose ne va pas. Fais attention, faisons at-
tention. Ne nous laissons pas entraîner par l’insensibilité égoïste43 ».

En utilisant les mots du pape, nous pourrions dire que François d’Assise dé-
passe la relation typique des associés qui régnait dans la ville fortifiée et est sorti 
aux périphéries, embrassant la gratuité qui rend possible « un monde ouvert » (c. 3) 
et une fraternité miséricordieuse44. Nous devons « savoir être responsables de la 
fragilité des autres » (115) pour « former une communauté composée de frères qui 
s’accueillent réciproquement, en prenant soin les uns des autres45 ».

Le pape insiste surtout « de cultiver la bienveillance » (222) qui « transfigure 
profondément le mode de vie, les relations sociales et la façon de débattre et de 
confronter les idées » (224). François, en effet, « était comme naturellement courtois 
en mœurs et en paroles46 ». Dans la prison de Pérouse, « il fut mis en captivité avec 
les chevaliers », car « il était noble de mœurs » (3Comp 4). En outre, il demandait à 
ses frères « qu’ils ne se disputent pas, qu’ils ne se querellent pas en paroles et qu’ils 
ne jugent pas les autres ; mais qu’ils soient doux, pacifiques et modestes, aimables et 
humbles, parlant honnêtement à tous comme il convient » (2Reg 3,10 – 11).

42 « Le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux et je fis miséricorde avec eux ». Test 2.
43 Pape François, « Angelus », in https ://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2019/

documents/papa-francesco_angelus_20190714.html
44 S. Augustin souligne que le mot miséricorde dérive des mots latins miser (misérable) et cor, 

cordis (cœur) : « avoir un cœur proche des misérables ». Kasper W., Misericordia. Concetto fonda-
mentale del Vangelo, chiave della vita cristiana, Queriniana, Brescia 72015, 40. Sur ses différentes 
significations : Zyzak W., « Mercy as a theological term », in The Person and the Challenges 5/1 
(2015) 137 – 153.

45 FT 96 ; Pape François, « Message pour la 47e Journée mondiale de la paix » (1. 01. 2014), 
[JMP], in AAS 106 (2014) 22.

46 3Comp 3. Cf. Dalarun J., Francesco : un passaggio. Donna e donne negli scritti e nelle leg-
gende di Francesco d’Assisi, Viella, Rome 2001 ; Battais L. « La courtoisie de François d’Assise. 
Influence de la littérature épique et courtoise sur la première génération franciscaine », in Mélanges 
de l’École Française de Rome 109/1 (1997) 131 – 160.
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2. 2. Le pouvoir de guérison de la rencontre avec la faiblesse

L’encyclique Fratelli tutti souligne que « la conscience d’avoir des limites ou 
de n’être pas parfait, loin de constituer une menace, devient l’élément-clé pour rêver 
et élaborer un projet commun » (150). La rencontre avec la faiblesse me demande 
« d’élargir mon cercle, de rejoindre ceux que je ne considère pas spontanément 
comme faisant partie de mon centre d’intérêts, même s’ils sont proches de moi » 
(97).

La rencontre avec la faiblesse du lépreux a guéri François d’Assise de ses rêves 
de grandeur et lui a fait expérimenter la gratuité de l’amour divin. À la fin de sa vie, 
il reconnaît qu’à partir de ce moment, « ce qui me semblait amer fut changé pour 
moi en douceur de l’esprit et du corps » (Test 3). Son geste d’embrasser le lépreux 
est le fruit de la miséricorde divine et il en fait lui-même l’expérience dans la bien-
veillance fraternelle avec laquelle le lépreux l’accepte. En accueillant le lépreux 
et en se sentant accueilli par lui, François rencontre Celui qui devint « méprisable 
comme un lépreux » pour nous (LM 1,5).

Il ne s’enfuit plus avec terreur par crainte d’être contaminé, mais « séjournait 
parmi eux et les servait humblement » (3Comp 11), car dans ces visages défigurés, 
il reconnaissait le Christ crucifié. Ce n’est pas en vain que Bonaventure situe cette 
rencontre juste avant que le crucifix de Saint Damien ne lui parle.

2. 2. 1. En imitant la kénose du Christ : la minorité

Saint François méditait constamment « l’humilité de l’Incarnation » (1Cel 84). 
C’est par cette expression que le biographe Thomas de Celano résume sa vie et sa 
spiritualité. Il a voulu imiter la kénose du Verbe incarné en embrassant la minorité la 
plus absolue. Il entame ainsi « un processus de kénose, d’abaissement de soi-même à 
la condition de l’autre47 ». Le pape admire cette « soumission humble et fraternelle » 
(3) de François et souligne que son attitude de soumission est synonyme de servir, ai-
mer, traiter avec miséricorde, en évitant « toute forme d’agression ou de conflit » (3).

François demande à ses frères d’être mineurs, « voisins » de tous ceux qu’ils 
rencontrent. Leurs fraternités doivent toujours être ouvertes à quiconque s’approche 
d’elles : « Que quiconque viendra à eux, ami ou adversaire, voleur ou brigand, soit 
reçu avec bienveillance » (1Reg 7,14). En effet, lorsque François apprend que ses 
frères viennent de rejeter de dangereux voleurs, il leur demande d’aller à leur ren-
contre, de s’excuser auprès d’eux et de les traiter comme des frères (Fior 26).

Ses frères sont appelés à embrasser la fraternité universelle, en évitant la tenta-
tion de devenir un club fermé ou un groupe élitiste. À un ministre qui voulait se re-
tirer dans un ermitage pour éviter les difficultés de la vie en commun, il dit : « Aime 
ceux qui te font des choses. Et ne veuille d’eux rien d’autre que ce que le Seigneur 
te donnera. Et aime-les en cela et ne veuille pas qu’ils soient meilleurs chrétiens » 
(LMin 5 – 9). Au lieu de se retirer dans des endroits éloignés pour se garder purs, 

47 Prenga E., Il Crocifisso via alla Trinità : l’esperienza di Francesco d’Assisi nella teologia di 
Bonaventura, Città Nuova, Rome, 2009, 64. [Traduction libre].
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bien protégés du bruit mondain, François préfère que ses frères prennent le risque 
de vivre parmi les gens pauvres, faibles et pécheurs. Par-dessus tout, il veut qu’ils 
soient des frères.

« François déjoue une tentation subtile et dangereuse qui guette tout homme 
épris de l’idéal évangélique et que lui-même a éprouvée : la tentation cathare ou ma-
nichéenne. La tentation de la pureté à tout prix : celle du levain qui, pour se mainte-
nir pur, refuse de s’unir à la pâte ; celle du champ de blé qui se voudrait épargné par 
la discorde. C’est la tentation de se séparer des hommes médiocres et de se retirer 
dans la solitude pour former, avec un petit reste, une fraternité de purs48 ».

S’adressant à tous les fidèles, François d’Assise dit que « jamais nous ne devons 
désirer être au-dessus des autres, mais nous devons plutôt être des serviteurs et sou-
mis à toute créature humaine à cause de Dieu » (2LtF 47). Il se déclare « votre plus 
petit serviteur » et a exprimé sa volonté de « baiser vos pieds » (2LtF 87). Sainte 
Claire également « lave bien souvent les pieds des servantes qui rentrent de l’exté-
rieur et, quand ils sont lavés, leur imprime des baisers49 ».

2. 2. 2. Le bon Samaritain, exemple de la gratuité de l’amour

Si la rencontre avec le lépreux a été décisive dans la conversion de saint Fran-
çois, également la rencontre avec une personne marginalisée, blessée et maltraitée 
est la clé de lecture pour comprendre toute l’encyclique Fratelli tutti. Le bon Sama-
ritain « mette en évidence l’option de base que nous devons faire pour reconstruire » 
la fraternité universelle (67). Face à celui qui est dans le besoin, nous ne pouvons pas 
rester indifférents, enfermés dans des élucubrations théoriques. La faiblesse nous 
oblige en conscience à prendre une décision vitale, profondément éthique : « À qui 
t’identifies-tu ? ». « A qui ressembles-tu ? » (64).

Cette parabole propose la gratuité de l’amour comme base du type de relations 
désintéressées qui rendent la fraternité possible. Cette personne blessée était un in-
connu, incapable d’offrir quelque chose en retour et, de plus, il appartenait à un 
peuple qui méprisait les Samaritains. Malgré tout, le bon Samaritain le traite avec 
miséricorde et, une fois qu’il l’a soigné, il « est parti sans attendre ni remerciements 
ni gratitude » (79). Rien d’extérieur ne les unissait, si ce n’est la commune dignité 
humaine, mais le Samaritain s’est fait son ‚prochain’.

« Il importe peu à l’amour que le frère blessé soit d’ici ou de là-bas. En effet, 
c’est l’« amour qui brise les chaînes qui nous isolent et qui nous séparent en jetant 
des ponts ; un amour qui nous permet de construire une grande famille où nous pou-
vons tous nous sentir chez nous » (62).

La gratuité et l’amour du Samaritain contrastent avec l’indifférence du lévite et 
du prêtre qui, au niveau social et religieux, avaient l’obligation de prendre soin du 

48 Leclerc É., Le soleil se lève sur Assise, Desclée de Brouwer, Paris 2007 (El sol sale sobre 
Asís, Sal Terrae, Santander, 22004, 74). [traduction libre].

49 Claire d’Assise, Écrits, Vies, documents, ed. Dalarun J. – Huërou A. Le, Éd. Franciscaines – 
Cerf, Paris 2013, n. 1, p. 518 – 519 ; cf. « Leggenda di s. Chiara vergine », [LCI], n. 12 (FF 3182) ; 
cf. Accrocca F., « Hacia Getsemaní ? Clara, la comunidad de las hermanas y la vida cotidiana en san 
Damián », in SelFran 80 (1998) 239 – 254, note 22.
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peuple. Socialement, ils étaient les plus proches, mais ils ne sont pas devenus des 
‚prochains’.

2. 3. Dépasser les murs et les frontières pour rencontrer la diversité

Le concile Vatican II a encouragé l’ouverture au monde contemporain et l’esprit 
de dialogue avec les autres religions et cultures50. C’est alors que Paul VI a proposé 
J. Duns Scot comme modèle de dialogue œcuménique51. Dans ce contexte, on reva-
lorise aussi la rencontre de François d’Assise avec le sultan « frère », un événement 
presque oublié dans les siècles précédents. Éloi Leclerc soulignait alors que l’Église 
post-conciliaire doit aller à la rencontre de tous, imitant ainsi François d’Assise, un 
homme « qui accepte de rejoindre d’autres êtres dans leur mouvement propre, non 
pour les retenir à soi, mais pour les aider à devenir un peu plus eux-mêmes52 ».

Reprenant le témoignage de François d’Assise, le pape manifeste son désir d’une 
Église pauvre et pour les pauvres53, libre de toute attache, joyeusement proche de 
tous et « en constante attitude de ‘sortie’ » (EG 27) vers les périphéries de l’existence.

Les relations fraternelles cherchent l’unité sans renoncer à la différence. Pour 
le montrer graphiquement, le pape utilise l’image du polyèdre54 et propose François 
d’Assise comme modèle, le « saint de l’amour fraternel » (2), un exemple de la 
culture de la rencontre dont nous avons besoin aujourd’hui.

2. 3. 1. La rencontre de saint François avec le Sultan

« Il y a un épisode de sa vie qui nous révèle son cœur sans limites, capable de 
franchir les distances liées à l’origine, à la nationalité, à la couleur ou à la religion. 
C’est sa visite au Sultan Malik-el-Kamil, en Égypte55 », en 1219, au milieu de la 
cinquième croisade56. Ce voyage « lui a coûté de gros efforts du fait de sa pauvreté, 

50 « L’Église doit entrer en dialogue avec le monde [...]. Le dialogue doit caractériser Notre 
charge apostolique ». Paul VI, « Ecclesiam suam. Lettre encyclique » (6. 08. 1964), in AAS 56 (1964) 
609 – 659, n. 67 – 69.

51 « El tesoro teológico de sus obras puede brindar reflexiones valiosas para » serenos coloquios 
« entre la Iglesia católica y las demás confesiones cristianas ». Paul VI, « Alma parens. Lettre apos-
tolique » (14. 07. 1966), in AAS 58 (1966) 609 – 614.

52 Leclerc É., Exilio y ternura, Marova, Madrid 1987, 205 (original : Id., Exil et tendresse, Éd. 
Franciscaines, Paris 1962), cité dans FT 4.

53 Cf. Mennini M., La Chiesa dei poveri. Dal Concilio Vaticano II a papa Francesco, Guerini, 
Milano 2017 ; Gutiérrez G., La fuerza histórica de los pobres, Sígueme, Salamanca 1982.

54 « Le polyèdre représente une société où les différences coexistent en se complétant, en s’en-
richissant et en s’éclairant réciproquement, même si cela implique des discussions et de la méfiance 
» FT 215.

55 FT 3. La rencontre a eu lieu à la fin du premier siège de Damiette (août 1219), dans le mois de 
trêve qui précède la reprise des hostilités. Ferrero E., Francesco e il Sultano, Einaudi, Torino 2019.

56 Sur la cinquième croisade : Mylod E. J. et al. (ed.), The Fifth Crusade in context. The Cru-
sading Movement in the early thirteenth century, Routledge, London 2019 ; Tyerman C., Le guerre 
di Dio : nuova storia delle crociate, Einaudi, Torino 2017.
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de ses ressources maigres, de la distance et des différences de langue, de culture et 
de religion » (3). Au risque de sa vie, François s’approche du Sultan comme un frère 
et est reçu fraternellement par lui.

François et le Sultan sont tous deux convaincus de leur propre foi57, mais ils 
s’accueillent mutuellement avec un respect fraternel, s’écoutent attentivement et 
sont prêts à apprendre l’un de l’autre. « Prie pour moi, que Dieu daigne me révéler 
la loi et la foi qui lui plait davantage58 ». L’influence du sultan sur François semble 
également évidente. Au retour de ce voyage, il commence à rédiger la « Lettre aux 
fidèles » (1220 – 1223), son écrit le plus universaliste59, montrant ainsi que cette 
rencontre avait enrichi la manière dont il comprenait sa vocation, sa mission et son 
identité de frère mineur. Ayant élargi ses horizons, il se sent désormais appelé à 
proclamer l’Évangile à tous, sans exclure personne. Dans certains de ses écrits, il ex-
prime son appréciation de certaines pratiques religieuses musulmanes, par exemple 
lorsqu’il demande que « chaque soir, il soit annoncé par un héraut ou par un autre 
signal que tout le peuple a à rendre louanges et grâces au Seigneur Dieu tout-puis-
sant60 » ; et il ajoute : « en entendant son nom, adorez-le avec crainte et révérence, 
prosternés jusqu’à terre61 ».

À l›époque de François, la chrétienté s’était engagée à promouvoir et à finan-
cer les croisades pour faire face à l’ennemi musulman. Cet objectif était considéré 
comme si crucial que seuls ceux qui s’engageaient dans ces campagnes guerrières 
ou contribuaient à leur financement pourrait bénéficier des indulgences plénières62. 
Aucun autre motif n’a été prévu. En ce moment difficile de l’histoire, François était 
« désireux d’étreindre tous les hommes » (3). En 1216, il réussit même à faire ap-

57 « Plus une identité est profonde, solide et riche, plus elle tendra à enrichir les autres » (FT 
282). La rencontre entre François et le Sultan montre que, pour réaliser l’unité et l’amitié sociale 
« ne s’agit pas de viser au syncrétisme ni à l’absorption de l’un dans l’autre, mais de la résolution 
à un plan supérieur qui conserve, en soi, les précieuses potentialités des polarités en opposition ». 
EG 228.

58 Jacques de Vitry, « Histoire de l’Orient », in Desbonnets T. – Vorreux D. (ed.), Saint François 
d’Assise Documents, Ed. Franciscaines, Paris 2002,1327 – 1328 ; cf. 1Cel 57 ; 2Cel 30 ; LM 11,3.

59 La première règle pour les frères, écrite en 1221, appelle « toutes les nations et tous les 
hommes, partout sur la terre, qui sont et qui seront ». 1Reg 23,7. Cette perspective universelle se 
retrouve également dans d’autres écrits, tels que la « Lettre aux chefs des peuples », rédigée en 1220. 
En outre, François a rencontré personnellement l›empereur Otto IV (1Cel 43 ; 2Cel 200).

60 François d’Assise, « Lettre aux chefs des peuples », [LChe], n. 7 (Écrits-Vies 331 – 332) ; cf. 
Id., « Lettre aux custodes », [LCus], n. 8 (Écrits-Vies 326 – 327).

61 François d’Assise, « Lettre à tout l’Ordre », [LOrd], n. 4 (Écrits-Vies 359 – 374). « En el viaje 
a Oriente impresionó a Francisco la costumbre mahometana de convocar al pueblo para orar, medi-
ante el pregón del muecín, desde los altos alminares de las mezquitas. Su espíritu acogedor y amplio 
acepta y cristianiza ». Rodríguez Herrera I. – Ortega Carmona A., Los escritos de San Francisco de 
Asís, Espigas, Murcia 22003, 281.

62 Le pape Urbain avait accordé l’indulgence plénière aux croisés lors du concile de Clermont 
(1095). Plus tard, lors du quatrième concile du Latran (1215), Innocent III l’accorda également à 
ceux qui collaboraient financièrement à ces campagnes de guerre.
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prouver par le pape Honorius III l’indulgence plénière de Sainte Marie de la Por-
tioncule, axée sur la réconciliation et ne nécessitant aucune contrepartie matérielle63.

Suivant cette ligne prophétique d’hospitalité fraternelle et inconditionnelle, 
François demande à ses frères, lorsqu’ils vont parmi les Sarrasins et d’autres in-
fidèles, de ne pas renier leur propre identité chrétienne, mais aussi « de ne faire ni 
disputes ni querelles, mais d’être soumis à toute créature humaine à cause de Dieu64 
». Cette référence explicite à la mission parmi les non-chrétiens était une nouveauté, 
car aucun autre fondateur d’ordres religieux ne l’avait incluse dans sa législation. Au 
lieu d’évoquer la possibilité du martyre, François insiste sur la soumission pacifique, 
« la pauvreté et l’humilité ». Il s’agit d’une vocation spéciale, réservée à ceux qui ont 
reçu « l’inspiration divine „et” sont aptes à être envoyés » (2Reg 12).

« Nous sommes impressionnés, huit-cents ans après, que François invite à éviter 
toute forme d’agression ou de conflit et également à vivre une ‘‘soumission’’ humble 
et fraternelle, y compris vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas sa foi » (3).

En proposant l’amitié sociale comme forme d’évangélisation, le pape s’inspire 
de François d’Assise, qui « ne faisait pas de guerre dialectique en imposant des 
doctrines, mais il communiquait l’amour de Dieu » (4). Plutôt que de rechercher une 
perfection qui trouve son apogée dans le martyre sanglant, le saint d’Assise cherche 
la rencontre oblative et l’hospitalité inconditionnelle. En effet, dans un contexte bel-
liqueux, il « a cherché à vivre en harmonie avec tout le monde » et « a réveillé le rêve 
d’une société fraternelle » (4).

2. 3. 2. La rencontre du pape François avec le Grand Imam

En commémorant le huitième centenaire de cette rencontre extraordinaire avec 
le sultan, le pape François et le Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb se sont rencontrés à 
Abu Dhabi le 4. 02. 2019 et ont signé le « Document sur la fraternité humaine65 ». Le 
pape a inclus ce document dans Fratelli tutti (285), lui donnant ainsi une importance 
notable dans la doctrine sociale de l’Église.

Fratelli tutti « rassemble et développe des thèmes importants abordés dans ce 
document » (5). Par exemple, que Dieu « a créé tous les êtres humains égaux en 
droits, en devoirs et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre 
eux » (5). Il souligne également le rôle de la foi, qui « amène le croyant à voir dans 
l’autre un frère à soutenir et à aimer » (DFH, avant-propos).

63 Cf. Brufani S. (ed.), Il Perdono d’Assisi. Storia agiografia erudizione, Fondazione CISAM, 
Spoleto 2016 ; AA. VV., Il perdono di Assisi e le indulgenze plenarie : atti dell’Incontro di studio 
in occasione dell’VIII centenario dell’Indulgenza della Porziuncola (1216 – 2016), S. Maria degli 
Angeli, 15 – 16. 07. 2016, Fondazione CISAM, Spoleto 2017 ; Sensi M., Il perdono di Assisi, Por-
ziuncola, Assisi 2002.

64 FT 3 ; 1Reg 16,6. « Nessuna contesa, dunque, nessun uso della forza […], accettazione an-
che di disagi e sofferenze per amore di Cristo ». Martini C.M., « Noi e l’islam. Lettera pastorale » 
(6. 12. 1990), in Mokrani A. – Salvarani B., Dell’umana fratellanza e altri dubbi, Ed. Terra Santa, 
Milano 2021, introduction.

65 François – Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb, « Document sur la fraternité humaine pour la paix 
mondiale et la coexistence commune », [DFH], (Abu Dabi, 4. 02. 2019), in OR (4 – 5. 02. 2019) 6.
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Tout en invitant à embrasser la fraternité universelle, l’encyclique FT regrette 
que « il s’en trouve encore qui semblent se sentir encouragés, ou du moins autorisés 
par leur foi à défendre diverses formes de nationalismes, fondés sur le repli sur soi et 
violents, des attitudes xénophobes, le mépris, voire les mauvais traitements à l’égard 
de ceux qui sont différents » (86).

2. 4. Une fraternité cosmique

La fraternité cosmique dont parle l’encyclique Laudato si’ sert de cadre à la fra-
ternité humaine et à l’amitié sociale que propose l’encyclique Fratelli tutti, car dans 
la maison commune « tout est lié ». Nous devons renforcer la culture de la rencontre 
et du respect de la vie, en surmontant le paradigme technocratique et individualiste 
actuel.

Nous sommes frères et sœurs de toutes les créatures, nous naviguons « dans 
le même bateau » (32) et nous devons donc écouter « tant la clameur de la terre 
que la clameur des pauvres » (LS 49). Les deux sont indissociables, bien que LS se 
concentre sur la première et FT sur la seconde.

« Saint François d’Assise a écouté la voix de Dieu, il a écouté la voix du pauvre, 
il a écouté la voix du malade, il a écouté la voix de la nature. Et il a transformé tout 
cela en un mode de vie. Je souhaite que la semence de saint François pousse dans 
beaucoup de cœurs » (48).

Pour construire la fraternité, nous devons « créer des processus de rencontre, 
des processus qui bâtissent un peuple capable d’accueillir les différences » (217) et 
qui renforce les quatre relations fondamentales : avec Dieu, avec soi-même, avec 
les autres et avec la création. Les quatre vont toujours ensemble, car dans la maison 
commune, tout est lié.

Les créatures sont aussi nos sœurs et ont une valeur en elles-mêmes qui doit être 
respectée. Elles nous accompagnent sur le chemin de la vie, jusqu’à ce que « Dieu 
sera tout en tous » (1Co 15,28).

CONCLUSION

S’inspirant de François d’Assise, l’encyclique FT nous invite à construire en-
semble la fraternité universelle. « Rêvons en tant qu’une seule et même humanité 
[...], chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre 
voix, tous frères » (8). La fraternité est un don et une tâche : nous devons la deman-
der avec insistance et la construire avec engagement, en générant des « processus de 
rencontre » (217).

Saint François reconnaît que le Très-Haut lui a accordé « de commencer à faire 
pénitence » (Test 1 – 2). Il commença ainsi un long et exigeant processus de discer-
nement66 qui le conduit à abandonner ses rêves de grandeur et à devenir un frère 
universel. Ses choix et ses intuitions étaient prophétiques et contredisaient souvent 

66 Uribe F., « El proceso vocacional de François d’Assise », in SelFran 88 (2001) 44 – 69.
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le sentiment général de ses contemporains67. Nous en avons indiqué quelques-unes, 
par exemple : sa conception de l’autorité, de la vie religieuse, du martyre, de l’in-
dulgence de la Portioncule, de la mission parmi les infidèles, de la rencontre avec 
le Sultan.

L’encyclique Fratelli tutti reconnaît le saint d’Assise comme un modèle prophé-
tique et comme l’inspirateur d’« un nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale » 
(6). En faisant appel aux rêves, l’encyclique nous invite à regarder vers un horizon 
symbolique qui aide à dépasser les polarités et les dialectiques conflictuelles. En 
fait, « il est très difficile de projeter quelque chose de grand à long terme si cela ne 
devient pas un rêve collectif » (157).

« Nous savons que nos jeunes seront capables de prophétie et de vision dans la 
mesure où, désormais adultes ou âgés, nous sommes capables de rêver et ainsi de 
rendre contagieux et de partager les rêves et les espérances que nous portons dans 
notre cœur68 ».

Par l’intercession de saint François d’Assise, demandons au Père de l’humanité 
de nous inspirer « un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix » (287), 
tout en unissant nos forces pour en faire une réalité.

LE SEIGNEUR M’A DONNÉ DES FRÈRES ET DES SŒURS.  
FRANÇOIS D’ASSIS, INSPIRATEUR DE L’ENCYCLIQUE FRATELLI TUTTI

RÉSUMÉ

Cet article présente François d’Assise comme modèle d’inspiration de la fraternité uni-
verselle proposée dans l’encyclique Fratelli tutti. Le pape affirme que « le témoignage évan-
gélique de saint François, avec son école de pensée, a donné au concept de fraternité le sens 
qu’il a conservé au fil des siècles ». La fraternité universelle exige le développement harmo-
nieux de nos quatre relations fondamentales, ce qui apparaît clairement tant dans François 
d’Assise (première partie) que dans l’encyclique Fratelli tutti (deuxième partie). Inspiré par 
saint François, le pape nous invite à accueillir tous les hommes comme des frères et des 
sœurs et ainsi à rêver ensemble « comme une seule famille humaine ».

67 En fait, ses premiers hagiographes sont allés jusqu’à le présenter comme un nouveau croisé 
et un « intrépide chevalier du Christ ». LM 9,7. François, « comme un chevalier ayant une grande 
science des campements de Dieu, à provoquer encore de nouvelles guerres, après avoir défié l’ad-
versaire. Il se proposait, sous la conduite du Christ, de faire d’immense choses ». 1Cel 103.

68 Pape François, « Homélie. Messe d’ouverture de la XVe Assemblée générale ordinaire du 
Synode des évêques » (3. 10. 2018), in OR 225 (4. 10. 2018) 8.
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THE LORD GAVE ME BROTHERS AND SISTERS.  
FRANCIS OF ASSISI, INSPIRER OF THE ENCYCLICAL FRATELLI TUTTI

SUMMARY

This article presents Francis of Assisi as an inspiring model of the universal fraternity 
proposed by the encyclical Fratelli tutti. The Pope asserts that «it was the evangelical witness 
of St. Francis, with his school of thought, that gave the term fraternity the meaning it then 
preserved over the centuries». Universal fraternity requires the harmonious development of 
our four fundamental relationships, something which is evident in both Francis of Assisi 
(part 1) and the encyclical Fratelli tutti (part 2). Inspired by saint Francis, the Pope invites us 
to welcome all human beings as brothers and sisters and thus to dream together «as a single 
human family».

DER HERR HAT MIR BRÜDER UND SCHWESTERN GEGEBEN. 
FRANZISKUS VON ASSISI,  

INSPIRATOR DER ENZYKLIKA FRATELLI TUTTI

ZUSAMMENFASSUNG

Dieser Artikel stellt Franz von Assisi als inspirierendes Modell der universellen Brüder-
lichkeit vor, die in der Enzyklika Fratelli tutti vorgeschlagen wird. Der Papst behauptet, dass 
“das evangelische Zeugnis des heiligen Franziskus mit seiner Denkschule dem Begriff der 
Brüderlichkeit die Bedeutung gegeben hat, die er über die Jahrhunderte hinweg bewahrt hat”. 
Die universelle Brüderlichkeit erfordert die harmonische Entwicklung unserer vier grund-
legenden Beziehungen, was sowohl in Franz von Assisi (Teil 1) als auch in der Enzyklika 
Fratelli tutti (Teil 2) deutlich wird. Inspiriert vom heiligen Franziskus lädt uns der Papst ein, 
alle Menschen als Brüder und Schwestern anzunehmen und so gemeinsam „als eine einzige 
Menschheitsfamilie” zu träumen.

PAN DAŁ MI BRACI I SIOSTRY. 
FRANCISZEK Z ASYŻU, INSPIRATOR ENCYKLIKI FRATELLI TUTTI

STRESZCZENIE

Artykuł przedstawia Franciszka z Asyżu jako inspirujący wzór powszechnego braterstwa 
zaproponowanego w encyklice Fratelli tutti. Papież twierdzi, że „to właśnie ewangeliczne 
świadectwo św. Franciszka, wraz z jego szkołą myślenia, nadało terminowi «braterstwo» 
znaczenie, które zachował przez wieki”. Powszechne braterstwo wymaga harmonijnego 
rozwoju naszych czterech podstawowych relacji, co jest widoczne zarówno u Franciszka 
z Asyżu (część 1), jak i w encyklice Fratelli tutti (część 2). Zainspirowany przez świętego 
Franciszka, papież zachęca nas do przyjęcia wszystkich istot ludzkich jako braci i sióstr, 
a tym samym do wspólnego marzenia „jako jedna rodzina ludzka”.
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EL SEÑOR ME DIO HERMANOS Y HERMANAS. FRANCISCO DE ASÍS, 
INSPIRADOR DE LA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI

SUMARIO

Este artículo presenta a François d’Assise como modelo e inspirador de la fraternidad 
universal que propone la encíclica Fratelli tutti. El Papa enseña que « fue el testimonio 
evangélico de san Francisco, con su escuela de pensamiento, quien dio al término fraternidad 
el significado que ha conservado a lo largo de los siglos ». La fraternidad universal exige el 
desarrollo armónico de las cuatro relaciones fundamentales del ser humano, algo que resulta 
evidente tanto en San Francisco (1ª parte) como en la encíclica Fratelli tutti (2ª parte). Inspi-
rándose en el santo de Asís, el Papa invita a acoger a todos los seres humanos como hermanos 
y hermanas para soñar juntos « como una única humanidad ».
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Cet article montre quelques points de convergence entre la perspective francis-
caine et l’encyclique Fratelli tutti1 sur le thème de la fraternité, complétant ainsi 
l’étude que nous avions initiée avec deux articles précédents2. Certains auteurs ont 
affirmé que « la fraternité est un concept typiquement chrétien, largement développé 
par l’école de pensée franciscaine3 ». Cette école aurait attribué à la fraternité « le 
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1 Pape François, « Fratelli tutti. Lettre encyclique sur la fraternité et l’amitié sociale », [FT], 
(3. 10. 2020), Libreria Editrice Vaticana [LEV], Cité du Vatican 2020. Dans le corps du texte les 
citations de l’encyclique Fratelli tutti seront indiquées seulement avec leur numéro entre parenthèse.

2 Carbajo-Núñez M., « La fraternité dans l’encyclique Fratelli Tutti. Racines Franciscaines », 
in Verdad y Vida 79/278 (2021) 13 – 35 ; Id., « Le Seigneur m’a donné des frères et des sœurs. Fran-
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pensiero francescana […]. La parola fratellanza invece viene introdotta nel lessico popolare dopo 
la Rivoluzione Francese. Quindi sono due concetti diversi. Mentre la fraternità presuppone una 
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sens qu’elle a conservé au fil du temps4 ». Nous essaierons de mettre en valeur ces 
racines franciscaines.

Le concept de fraternité est complexe et a été utilisé avec des significations très 
différentes. La Révolution française, par exemple, a adopté la devise « Liberté, éga-
lité, fraternité », qui est toujours la devise nationale de la France. La fraternité est ici 
un concept laïc, fondé sur le fait vérifiable que tous les êtres humains partagent une 
nature commune et devraient donc avoir les mêmes droits fondamentaux.

Les révolutionnaires français se sont vite rendu compte que la fraternité était un 
concept inconfortable, qui contrastait fortement avec la tendance centralisatrice de 
l’État et avec la dynamique de confrontation que leur révolution elle-même avait 
générée. En 1835, Alexis de Tocqueville explique pourquoi ce concept était difficile 
à maintenir :

« Le despotisme, qui, de sa nature, est craintif, voit dans l’isolement des hommes 
le gage le plus certain de sa propre durée, et il met d’ordinaire tous ses soins à les 
isoler. Il n’est pas de vice du cœur humain qui lui agrée autant que l’égoïsme : 
un despote pardonne aisément aux gouvernés de ne point l’aimer, pourvu qu’ils ne 
s’aiment pas entre eux. Il ne leur demande pas de l’aider à conduire l’État ; c’est as-
sez qu’ils ne prétendent point à le diriger eux-mêmes5 ».

En effet, l’ordre postrévolutionnaire l’abandonne bientôt, « jusqu’à l’éliminer 
du vocabulaire politique et économique6 ». La fraternité n’a pas non plus sa place 
dans l’idéologie marxiste qui justifie la lutte des classes pour parvenir à une société 
égalitaire à l’avenir. « L’homme qui vit dans le présent est sacrifié au Moloch de 
l’avenir7 ».

La première partie de cet article examine comment François d’Assise et la tra-
dition franciscaine ont développé le concept de fraternité. Dans la deuxième partie, 
on analyse la façon dont il est présenté dans l’encyclique Fratelli tutti. On souligne 
que tant la tradition franciscaine que l’encyclique FT offrent une perspective trini-
taire et christologique qui dépasse la manière habituelle de la comprendre dans notre 
société. Nous devons aller au-delà de l’idéologie libérale actuelle, qui relègue les 
relations familiales dans la sphère privée et abuse de la nature8.

comune origine, la fratellanza si basa piuttosto su un comune sentire ». Stefano Zamagni, cité dans 
Maussier B. (ed.), Il mondo in divenire, Un dibattito aggiornato sulle previsioni di Jacques Attali, 
Armando editore, Rome 2020, 301.

4 Zamagni S., L’economia del bene comune, Città Nuova, Rome 2007, 6. « È stata la scuola di 
pensiero francescana a dare alla parola fraternità il significato che essa ha poi conservato nel corso 
del tempo ». Ibid.

5 Tocqueville A. de, De la démocratie en Amérique, t. 3, 14, Michel Lévy, Paris 1964, 168.
6 Pape François, « La fraternité principe régulateur de l’ordre économique. Message à l’occa-

sion de la session plénière de l’Académie pontificale des sciences sociales » (24. 04. 2017), 1, in OR, 
99 (29. 04. 2017) 7. « Quando il padre-re viene ucciso, i rivoluzionari giacobini dovranno rinunciare 
[…] all’idea stessa di fraternità ». Baggio A.M. (ed.), Il principio dimenticato. La fraternità nella 
riflessione politologica contemporanea, Città Nuova, Rome 2007, 35.

7 Benoît XVI, « Deus caritas est. Lettre encyclique » (25. 12. 2005), [DC], 31b, in AAS, 98 
(2006) 217 – 252.

8 Pape François, « Laudato si’. Lettre encyclique », (24. 05. 2015), [LS], n. 215, in AAS 107 
(2015) 847 – 945.
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1. LA FRATERNITÉ DANS LA TRADITION FRANCISCAINE

La fraternité est un aspect fondamental de l’identité et du charisme francis-
cains. François d’Assise appelle ses compagnons « frères »  et utilise très fréquem-
ment le terme frater. Il évite les termes abstraits, donc il n’est pas surprenant qu’il 
n’utilise que dix fois le terme de « fraternité »  et qu’il le réfère toujours à l’« Ordre 
des Frères mineurs » , c’est-à-dire au groupe de frères qui suivent le même idéal. 
François aimait le concept « fraternité »  et, en fait, il a réussi à l’inclure dans la Règle 
(4 fois) et dans le Testament (2 fois), même s’il n’était pas considéré comme un 
terme juridique à l’époque. Normalement, François préfère utiliser le mot « frater »  
car il donne la priorité aux relations que les frères établissent entre eux, laissant au 
second plan la relation de chacun avec la communauté. Pour lui, donc, la fraternité 
n’a pas un sens abstrait, lié au précepte de l’amour, et n’est pas liée à un certain type 
d’activité (prédicateurs, éducateurs...). Il s’agit d’un programme de vie, une manière 
d’être, étroitement liée à la communion et aux relations interpersonnelles9.

Après François, cependant, le terme « fraternité »  cesse d’être utilisé et ne ré-
apparaît que brièvement en 1331, dans les Constitutions de Perpignan. En revanche, 
les termes « Religio »  et « Ordo »  sont utilisés pour identifier le groupe des francis-
cains. Le nombre de frères avait augmenté rapidement, passant de seulement douze 
en 1209 à environ cinq mille au chapitre de 1219. Cette croissance rapide a créé des 
problèmes et c’est pourquoi de nombreux frères ont préconisé d’assumer la régle-
mentation juridique classique de la vie consacrée. Cette question a été discutée au 
chapitre de 121910. Aucun accord n’a été conclu mais un an plus tard François a dé-
missionné11. La Règle de 1223 conserve le terme « fraternité »  mais la bulle Solet 
annuere, par laquelle le pape l’approuve, utilise le terme « Ordre » , consacrant ainsi  
« le passage de la Fraternité à l’Ordre12 ».

Rappelons que, si le terme « fraternité »  suggère des relations égalitaires et 
horizontales, typiques de certains mouvements religieux laïcs de l’époque, le terme  
« Ordre »  implique une structure assez formelle et hiérarchisée.

Actuellement, les Constitutions générales OFM commencent en affirmant :  
« L’Ordre des Frères Mineurs [OFM], fondé par Saint François d’Assise, est une 
fraternité13 ». Giacomo Bini, ex-Ministre général OFM (1997 – 2003), a affirmé : « le 

9 Uribe F., « La fraternidad en la forma de vida propuesta por Francisco de Asís », in Selec-
ciones de Franciscanismo, [SelFran], 95 (2003) 236 – 249.

10 « Le miroir de perfection», [SpecP], n. 68, in Dalarun J. (ed.), François d’Assise. Écrits, Vies, 
témoignages, [Écrits-Vies], Cerf – Éd. Franciscaines, Paris 2010, 2675 – 2712.

11 Thomas de Celano, « Mémorial dans le désir de l’âme (1246 – 1247, Vita II) », [2Cel], n. 143 
(Écrits-Vies 1427 – 1738).

12 Micó J., « Hijos de Dios y hermanos de los hombres y de las criaturas. La Fraternidad fran-
ciscana », in SelFran 54 (1989) 391 – 428.

13 Ordo Fratrum Minorum [OFM], « Constituciones Generales », [CCGG], art. 1, in Id., Reg-
la, Constituciones Generales y Estatutos Generales de la Orden de los Hermanos Menores, Curia 
General OFM, Rome 2010, 59.
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mot prophétique du charisme aujourd’hui, plus que la pauvreté, plus que la chasteté, 
plus que la prière... est celui des relations fraternelles14 !»

1. 1. Enfants d’un même Père

La fraternité franciscaine est définie par des critères théologiques et non sociolo-
giques. Elle se fonde sur la conviction que « unique est votre Père, celui qui est aux 
cieux15 ». La conscience d’avoir un Père aimant et providentiel conduit à établir des 
relations fraternelles et à les vivre avec une joie profonde, car dans le Christ nous 
sommes une grande famille et « il ne rougit pas de les nommer frères16 ».

François d’Assise n’a pas voulu former un groupe d’élite, dédié à des activités 
et des objectifs bien définis. Pour lui, la personne du frère concret et l’amour mutuel 
ont la priorité sur l’uniformité de la vie en commun. Chaque frère est un don divin 
dont il doit prendre soin. Il aime aussi les créatures parce qu’il les voit avec les yeux 
de la foi. Chacune d’elles est une théophanie de l’amour divin et conduit à Dieu17.

1. 1. 1. La joie : « Soyez joyeux dans le Seigneur » 

La joie est l’une des notes caractéristiques de la fraternité franciscaine : « Qu’ils 
prennent garde de se montrer extérieurement tristes et de sombres hypocrites, mais 
qu’ils se montrent joyeux dans le Seigneur, gais et agréables comme il convient » 
(1Reg 7,16). Ce n’est pas un hasard si, alors que les moines de l’époque avaient des 
règles précises sur le silence, François d›Assise ne prescrit rien à ce sujet. Il demande 
cependant à ses frères d›éviter tout ce qui entrave la communion fraternelle, par 
exemple « de calomnier quelqu’un et de quereller en paroles » (1Reg 11,1).

Le serviteur de Dieu, quand il se sent bouleversé pour quelque raison, « doit 
aussitôt se lever pour prier et se maintenir dans la présence du Père suprême jusqu’à 
ce qu’il lui rende l’allégresse de son salut » (2Cel 125). En effet, il ne doit jamais 
se montrer « aux hommes triste et tourmenté, mais il doit toujours être honorable » 
(2Cel 128).

14 « La parola profetica del carisma oggi, più che la povertà, addirittura più che la castità, più 
che la preghiera... è quella delle relazioni fraterne !» Bini G., « Ultima conferenza », (Frascati, 
7. 05. 2014), [Bini], p. 6, in Internet : https ://ofmRome.files.wordpress.com/2014/08/noi-si-semi-
na-fr-giacomo-bini.pdf

15 François d’Assise, « Règle non bullata » , [1Reg], 22,34 (Écrits-Vies 181 – 228).
16 Heb 2,11 ; cf. François d’Assise, « Lettre aux fidèles II » , [2LFid], n. 50 (Écrits-

Vies 343 – 354). Dieu, en tant que Créateur, est le Père de tous les êtres humains et de toutes les 
créatures (cf. LS 89). « Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut » (Jn 1,3). Le baptême nous insère 
dans une relation filiale plus profonde, car « nous sommes libérés du péché et régénérés comme fils 
de Dieu, nous devenons membres du Christ et nous sommes incorporés à l’Église ». Catéchisme de 
l’Église Catholique, [CEC], 1213, LEV, Cité du Vatican 1997.

17 « À travers les traces imprimées dans les choses, il suit partout le Bien-aimé, il se fait de 
tout une échelle par laquelle il puisse parvenir au trône ». 2Cel 165. « Tout l’univers matériel est un 
langage de l’amour de Dieu ». LS 84.
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Il s’exclame lui-même : « Que sont en effet les serviteurs de Dieu sinon, en 
quelque sorte, ses jongleurs, qui doivent émouvoir le cœur des hommes et les élever 
à l’allégresse spirituelle18 ? Contrairement à certains mouvements paupéristes et ma-
nichéens de l’époque, comme les Cathares, François se présente comme un jongleur 
qui chante la vie et apprécie la beauté. Ses compagnons témoignent : « Nous qui 
avons été avec lui, nous l’avons donc tant vu se réjouir toujours, intérieurement et 
extérieurement, en à peu près toutes les créatures » (CAss 88).

Le pape présente François d’Assise comme l’exemple « d’une écologie intégrale, 
vécue avec joie » (LS 10). Il était « capable d’être ému de gratitude devant un mor-
ceau de pain dur, ou bien, heureux de louer Dieu uniquement pour la brise qui ca-
ressait son visage19 ». De plus, « chaque fois qu’il regardait le soleil, la lune ou les 
animaux même les plus petits, sa réaction était de chanter, en incorporant dans sa 
louange les autres créatures » (LS 11).

Prenant François comme modèle, le pape invite à se réjouir dans le Seigneur, à 
être dans la joie et l’allégresse (Gaudete et Exsultate), à accueillir et à proclamer la 
joie de l’Évangile (Evangelii Gaudium), la joie de l’amour (Amoris Laetitia) et la 
joie de la vérité (Veritatis Gaudium). Le monde, ajoute-t-il, « est un mystère joyeux 
que nous contemplons dans la joie et dans la louange »  (LS 12). En effet, « le mot 
‘heureux’ ou ‘bienheureux’, devient synonyme de ‘saint’20 ».

1. 1. 2. La contemplation et la voie de la beauté

« Prêter attention à la beauté et l’aimer, nous aide à sortir du pragmatisme 
utilitariste21 ». D’où l’importance de la contemplation et de la voie de la beauté, qui 
nous aident à dépasser les rapports purement commerciaux et utilitaires de l’homo 
oeconomicus.

« Guidés par l’orgueil de dominer, de posséder, de manipuler, d’exploiter ; nous 
ne la ‘gardons’ pas, nous ne la respectons pas, nous ne la considérons pas comme un 
don gratuit dont il faut prendre soin. Nous sommes en train de perdre l’attitude de 
l’émerveillement, de la contemplation, de l’écoute de la création22 ».

Nous devons nous ouvrir à la gratuité, à la contemplation, à l’hospitalité, à la 
fête, au sens ludique, à la convivialité, au partage joyeux et désintéressé. La dignité 
et la beauté globale de la nature ne peuvent être saisies que par les contemplatifs, 

18 « Compilation d’Assise » [CAss], 83 (Écrits-Vies 1185 – 1412).
19 Pape François, « Gaudete et Exsultate. Exhortation apostolique » (19. 03. 2018), [GE], 127, 

in AAS 110 (2018) 1111−1161.
20 GE 64. L’invitation à se réjouir est présente dans d’autres documents ecclésiaux, par ex. Paul 

VI « Gaudete in Domino Exhortation apostolique sur la joie chrétienne » (9. 05. 1975), in AAS 67 
(1975) 289 – 322.

21 LS 215. Cette réflexion sur la Via pulchritudinis a été précédemment développée dans : Car-
bajo-Núñez M., Ser Franciscano en la era digital. Los retos de la comunicación y de la ecología 
integral, Ed. Franciscana Arantzazu, Oñati 2020, 129 – 132.

22 Pape François, « Audience générale » (5. 06. 2013), in Insegnamenti di Papa Francesco, 
[InsFco], I/1 (2013) 278 – 280, ici 279.
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comme François d’Assise23. En effet, en 1979, en le déclarant saint patron de ceux 
qui cultivent l’écologie (oecologicae cultorum)24, Jean-Paul II a loué son regard 
contemplatif, propre « de celui qui ne prétend pas se faire le maître de la réalité, mais 
qui l’accueille comme un don, découvrant en toute chose le reflet du Créateur et en 
toute personne son image vivante25 ».

« Tu es la beauté26 », proclame Saint François en s’adressant au Très-Haut, et  
« à travers les traces imprimées dans les choses, il suit partout le Bien-aimé27 », 
c’est-à-dire que « dans les belles choses, il contemplait le Très-Beau28 ». Tout lui 
parle de Dieu. Percevant la dimension sacramentelle du monde sensible, le pauvre 
d’Assise contemple et célèbre la beauté divine dans toutes les créatures, même dans 
celles qui sont « corporelles », « jusque dans l’infime grain de poussière » (LS 9).  
Il découvre ainsi le Dieu invisible qui, en elles, se fait proche, visible et reconnais-
sable.

La tradition franciscaine affirme que la désappropriation intérieure évite d’as-
servir et d’être asservi par les créatures et, en même temps, nous permet de les 
contempler et de les valoriser à leur juste mesure. Nous devons assumer cette  
« l’attitude désintéressée, faite de gratuité et de sens esthétique, suscitée par l’émer-
veillement pour l’être et pour la splendeur29 ». Ainsi, nous pourrons écouter les créa-
tures, même lorsque leur voix ne peut être entendue (Ps 19,4), car « dans la nuit de 
l’intellect, l’amour voit encore30 ».

Claire d’Assise a aussi invité Agnès de Prague à suivre le chemin de la beauté,  
à se regarder tous les jours dans le miroir du Bien-aimé :

« pour s’attacher de toutes les profondeurs du cœur à Celui dont toutes les bi-
enheureuses armées du ciel admirent sans cesse la beauté, dont l’affection affecte, 
dont la contemplation restaure, dont la bienveillance comble, dont la suavité ras-
sasie, dont la mémoire brille suavement; à son odeur les morts revivront, sa vision 
glorieuse rendra bienheureux tous les citoyens de la Jérusalem céleste31 ».

23 « Non est autem haec inventa ad „fugam ignorantiae”, quia multo plura scibilia possent tradi 
in tanta quantitate doctrinae quam hic tradita sunt ; sed hic eadem frequenter replicantur, ut effi-
cacius inducatur auditor ad operationem eorum quae hic persuadentur ». Duns Scot J., « Ordinatio » , 
[Ord.], Prol. n. 355, in Opera Omnia, studio et cura Commissioni Scotisticae ad fidem codicum 
edita, [Vat.], LEV, Cité du Vatican 1950ss, p. 231.

24 Jean-Paul II, « Inter sanctos. Bulle » (29. 09. 1979), in AAS 71/2 (1979) 1509 – 1510.
25 Jean-Paul II, « Evangelium Vitae. Lettre encyclique » (25.03.1995), 83, in AAS 87 (1995) 

401 – 522.
26 François d’Assise, « Louanges de Dieu  » , [LD], (Écrits-Vies 104).
27 2Cel 165. Sur la beauté du Christ et la façon dont François d’Assise l’a perçue : Battagglia V., 

Sentimenti e bellezza del Signore Gesù, EDB, Bologna 2011, 31 – 38 et 211 – 219.
28 Bonaventure, « La Légende majeure » [LM], 9,1 (Écrits-Vies 2203 – 2240).
29 Jean-Paul II, « Centesimus annus. Lettre encyclique » (1. 05. 1991), [CA], 37, in AAS 83 

(1981) 793 – 867.
30 Benoît XVI, « Audience générale » (17.03.2010), n. 2, in Insegnamenti di Benedetto XVI, 

[InsB16], VI/1 (2010) 340 – 345, ici 344.
31 Claire d’Assise, « Quatrième lettre à Agnès de Prague », 9 – 13, in Dalarun J. – Huërou A. Le 

(ed.), Claire d’Assise. Écrits, vies, document, Cerf – Ed. Franciscaines, Paris 2013, 134.
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Bonaventure nous invite à être des contemplatifs, capables de découvrir, d’en-
tendre, de goûter32 la beauté du Bien-Aimé à travers les sens spirituels33. Cette di-
mension affective et multisensorielle de la beauté conduit à la « fruition du Bien 
Suprême », à le « sentir »  avec tout notre être, en dépassant la froide connaissance 
sujet-objet. Il ne suffit pas de bien comprendre, il faut bien sentir, en unissant l’âme 
et le corps, l’esprit et le cœur.

1. 2. La personne au centre

Le concept franciscain de fraternité place la personne au centre et affirme que 
chacun est un don divin unique et irremplaçable. La fraternité n’est pas un simple 
projet humain, mais elle fait partie du projet du Dieu trinitaire. Nous sommes le fruit 
de sa liberté aimante et, par conséquent, nous sommes appelés à grandir ensemble 
dans la liberté et la responsabilité.

La fraternité se construit en établissant des relations libres, gratuites et affec-
tueuses. C’est pourquoi François invite ses frères à agir « spirituellement » (1Reg 
4,2), « selon Dieu », « avec la bénédiction de Dieu », « comme Dieu les inspire »,  
« de quelque manière qu’il te semble meilleur de plaire au Seigner Dieu34 ».

L’attention à la personne concrète conduit aussi à donner la priorité au soin des 
frères malades35 sur la règle du jeûne (2Cel 175 – 177). En même temps, François de-
mande au frère malade de ne pas se troubler ni se mettre en colère « soit contre Dieu 
soit contre les frères » (1Reg 10,3 – 4), en désespérant de sa maladie ou en exigeant 
trop des autres frères.

1. 2. 1. Égalité : « Autant vaut l’homme devant Dieu, autant il vaut et pas plus »

L’égalité est une caractéristique fondamentale de la fraternité franciscaine. Dans 
un contexte social très hiérarchisé, où la plupart des moines étaient d’origine noble, 
François d’Assise veut que ses frères soient des « frères mineurs » (1Reg 6,3), qu’ils 
se reconnaissent égaux en dignité et se servent mutuellement (1Reg 5,14), sans pri-
vilèges ni acception de personnes. Ceux qui exercent l’autorité doivent aussi se com-
porter comme « des ministres et des serviteurs36 », car « autant vaut l’homme devant 
Dieu, autant il vaut et pas plus » (Adm 19).

Reconnaissant joyeusement que nous avons été créés par le même Père, la fra-
ternité franciscaine affirme l’égalité radicale de tous et, en même temps, souligne la 
singularité de chacun. La fraternité ne doit pas être confondue avec l’égalitarisme, 

32 « Louer, admirer et même aimer Dieu ». Bonaventure, «Itinerarium mentis in Deum », prol. 4, 
in Id, Opera omnia, [Quaracchi], 10 vols., Typ. Collegii S. Bonaventurae, Quaracchi 1882 – 1902, 
ici (V 293 – 316) 1891.

33 Bonaventure, « Breviloquium », [Brevil], V,6,6 (Quaracchi V 199 – 291, ici 259b) 1891.
34 François d’Assise, « Lettre au frère Léon », [LLéon], n. 3 (Écrits-Vies 103).
35 Cf. François d’Assise, « Règle bullata de 1223 » [2Reg], 6,9 (Écrits-Vies 255 – 271) ; Id,  

« Admonitions », [Adm], 24 (Écrits-Vies 272 – 296), 1Reg 10,1 – 2 ; 7,3 – 7.
36 1Reg 4,6 ; 2Reg 10,6 – 7 ; 2LFid 42.
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l’uniformité ou l’homogénéisation. Elle ne sacrifie pas les différences individuelles 
au profit d’un objectif commun, mais place la personne concrète au centre comme 
unique, digne et infiniment aimée de Dieu dans sa concrète individualité.

1. 2. 2. Individualité au lieu d’individualisme

La tradition franciscaine valorise l’individualité et la distingue clairement de 
l’individualisme37. La communauté se construit sur la base de la personne concrète, 
en renforçant l’amour réciproque et spontané. L’autre est accepté et apprécié dans 
sa singularité, même s’il n’atteint pas l’idéal désiré. Les images du polyèdre38 ou 
de la mosaïque, utilisées par le pape François, représentent bien cette unité dans la 
diversité que les Franciscains promeuvent.

Jean Duns Scot décrit l’individualité en utilisant le concept de l’eccéité (haec-
ceitas : ‘être-ceci’), que Zubiri définit comme « le caractère de toute réalité d’après 
laquelle cette réalité n’est pas physiquement autre39 ». Scot utilise également le 
concept d’univocité, qui souligne la dignité et la bonté de tous les êtres, car non 
seulement ils reflètent la divinité, mais ils l’irradient, la rendent présente dans leur 
propre individualité40. Chaque être manifeste en lui-même la beauté du divin Créa-
teur et la relation unique qui l’unit à Lui41.

Les grands courants philosophiques occidentaux, en revanche, contournent 
l’unicité de chaque être, préférant la considérer comme une concrétisation du con-
cept général. De cette façon, dit Zubiri, « l’individu disparaît42 ». Ce manque d’at-
tention à la spécificité de chaque être était déjà présent dans la philosophie grecque, 
qui affirmait la supériorité de la connaissance abstraite et la considérait comme pré-
alable et nécessaire pour pouvoir comprendre chacune des entités concrètes.

Le manque d’attention à l’individualité se retrouve aussi dans le paradigme 
technoscientifique actuel, qui favorise l’individualisme et l’homogénéisation. En 
cherchant l’efficacité à tout prix, il privilégie les relations anonymes (non-tuisme) 
et l’efficacité, basée sur l’intérêt monétaire (cash nexus). L’être humain est réduit à 

37 Le développement du concept d›individualité nous l’avons déjà fait dans : Carbajo-Núñez 
M., Ser Franciscano en la era digital, 134 – 136.

38 « Le modèle est le polyèdre, qui reflète la confluence de tous les éléments partiels qui, en 
lui, conservent leur originalité ». Pape François, « Evangelii gaudium. Exhortation apostolique » 
(24. 11. 2013), [EG], n. 236, in AAS 105 (2013) 1019 – 1137.

39 Zubiri X., Sobre la esencia, Alianza, Madrid 1985, 138.
40 L’analogie (Thomas d’Aquin) et l’univocité (Scot) conduisent à deux manières différentes 

de comprendre comment l’ineffabilité de Dieu se manifeste dans le monde sensible. It « can be 
compared to the difference between a window (Aquinas) and a lamp (Scotus). Both give light, but 
the source of light for Scotus has already been given to the being by the creator. Each being within 
the created order already possesses an immanent dignity ». Ingham M.B., Scotus for Dunces. An 
introduction to the Subtle Doctor, Franciscan Inst. Pub., St. Bonaventure (NY) 2003, 55.

41 Cf. Tabarroni A., « Individuo o individualismo ? Scoto e Francesco d’Assisi », in Casamenti 
S., ed., Etica e persona : Duns Scoto e suggestioni nel moderno, EDB, Bologna 1994, 101 – 119.

42 Zubiri X., « Introducción a la filosofía desde la perspectiva del horizonte de la creación », in 
Id., Cursos universitarios, II, Alianza, Madrid 2010, 270.
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quelque chose d’objectif, d’interchangeable, « à une masse à instrumentaliser43 ». 
On tombe ainsi facilement dans « l’indifférence envers le prochain, qui porte à le 
traiter comme simple objet d’achat et de vente44 ».

L’encyclique Fratelli tutti remet l’accent sur l’unicité de chaque être et, pour 
cette raison, utilise des concepts liés à la personne concrète, plutôt que des expres-
sions abstraites45 ».

1. 3. Réciprocité : « Ils s’aiment les uns les autres »

La réciprocité est une note essentielle de la fraternité franciscaine. « Ils s’aiment 
les uns les autres46 », insiste François dans le Testament de Sienne. Les expressions 
« réciproquement », « mutuellement », « entre eux » et autres expressions similaires 
sont très présentes dans ses écrits, indiquant que la fraternité se construit à travers le 
dialogue, la participation de tous et la rencontre personnelle. Cette réciprocité est le 
fruit de « la charité de l’esprit » (1Reg 5,14).

Alors que la vie communautaire formelle se concentre sur la relation de cha-
cun avec le groupe, la fraternité franciscaine est basée sur la réciprocité. Celle-ci 
conduit à s’aimer comme égaux, sans dépendances ni paternalismes, car tous se 
reconnaissent mineurs et mutuellement nécessiteux (1Reg 11,5).

« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés » (Jn 15,9). Seuls ceux 
qui ont fait l’expérience d’être aimés et qui ne se sentent pas autosuffisants sont 
capables d’aimer les autres. La relation fraternelle implique un échange de biens 
relationnels qui empêche quiconque de se sentir supérieur s’il est celui qui donne le 
plus ou inférieur s’il reçoit seulement.

1. 3. 1. Relations fondées sur la gratuité, le don de soi et la confiance mutuelle

Chaque frère est un don divin47, un « frère spirituel », car c’est l’Esprit Saint qui 
nous rend frères dans le Christ. Il faut donc s’occuper du frère avec soin, l’aimer 
pour lui-même et non pour ce qu’il fait ou pour l’utilité qu’il peut fournir. Les frères 
doivent « s’honorer les uns les autres sans murmurer » (1Reg 7,15) et « montrent par 
des actes l’affection qu’ils ont les uns pour les autres48 ». Car « si une mère nourrit 

43 François, « Message pour le Carême 2016 » (4. 10. 2015), n. 3, in OR 20 (27. 01. 2016) 7.
44 Pape François, « Discours au Corps diplomatique accrédité près le Saint Siège » (11. 01. 2016), 

in OR 156/7 (11/12. 01. 2016) 4 – 5.
45 La fraternidad se vincula « a nuevos conceptos que sustituyen la paz con los pacificadores, 

el desarrollo con los cooperantes, el respeto de los derechos con la atención a las necesidades del 
prójimo ya sea una persona, un pueblo o una comunidad. Parolin P. [cardinal], « Intervento alla 
conferenza sulla lettera enciclica Fratelli tutti » (4. 10. 2020), in OR 229 (5. 10. 2020) 5 y 8, ici 8.

46 François d’Assise, « Testament de Sienne », [TestS], n. 3 (Écrits-Vies 394 – 396).
47 François d’Assise, « Testament », [Test], 14 (Écrits-Vies 301 – 314).
48 1Reg 11,6. Celano certifie que les frères manifestaient leur affection « en de chastes embras-

sements, de suaves sentiments, un saint baiser, un doux entretien, un rire modéré, un aspect épanoui 
». Thomas De Celano, « Vie du bienheureux François (Vita I) », [1Cel], 38 (Écrits-Vies 429 – 657) ; 
cf. « Légende des trois compagnons », [3Comp], n. 41 – 42 (Écrits-Vies 1083 – 1161).
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et chérit son fils charnel, avec combien plus d’affection chacun ne doit-il pas chérir 
et nourrir son frère spirituel » (2Reg 6,8).

A partir de cette vision théologale, François propose une vie fraternelle basée sur 
la gratuité, le don de soi et la confiance mutuelle. « Avec assurance, l’un manifeste à 
l’autre sa nécessité » (1Reg 9,10), en compensant par des biens relationnels les diffi-
cultés de la pauvreté matérielle qu’ils ont embrassée pour le Royaume des cieux. En 
effet, ayant renoncé aux biens matériels, le vrai soutien sera le frère.

François invite aussi à la correction fraternelle (1Reg 5,5), qui est une responsa-
bilité de tous les frères, et pas seulement de ceux qui détiennent l’autorité.

1. 3. 2.  Acceptation miséricordieuse : « Et ne veuille pas qu’ils soient meilleurs 
chrétiens »

La fraternité franciscaine implique l’accueil inconditionnel de l’autre, car 
le Christ nous accueille lui aussi inconditionnellement malgré le fait que « nous 
sommes fétides, misérables et contraires au bien » (1Reg 22,6). Plutôt que l’unifor-
mité, les Franciscains encouragent une hospitalité affectueuse et inconditionnelle.

François d’Assise demande à l’un de ses ministres : « Aime ceux qui te font ces 
choses. Et ne veuille d’eux rien d’autre que ce que le Seigneur te donnera. Et aime-
les en cela et ne veuille pas qu’ils soient meilleurs chrétiens49 ». Cette attitude com-
préhensive et miséricordieuse à l’égard des faiblesses spirituelles des autres (Adm 
28,1) se manifeste aussi en évitant la colère et le murmure (1Reg 5,7 ; Adm 21). 
Plutôt que d’être des juges, ils doivent être des frères (Adm 11,2).

1. 4. Les sœurs créatures

François d’Assise nous enseigne un profond respect pour « notre maison com-
mune50 » et nous invite à en prendre soin51. Il traite les créatures comme des sœurs52, 
les valorise pour elles-mêmes, dans leur concrète individualité, et s’adresse à elles 
avec respect et empathie. Lorsqu’il prêche aux oiseaux, il les bénit après « qu’ils 
eurent écouté avec une si grande révérence la parole de Dieu » (1Cel 58), comme 

49 François d’Assise, « Lettre à un ministre » [LMin], 5 – 9 (Écrits-Vies 375 – 379).
50 Pape François, « Discours au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège » (22. 03. 2013), 

in InsFco I/1 (2013) 27 – 29, ici 29.
51 « Garder la création tout entière, la beauté de la création, […] comme nous l’a montré saint 

François d’Assise ». Pape François, « Homélie à la messe solennelle d’inauguration du pontificat » 
(19. 03. 2013), in InsFco I/1 (2013) 19 – 22, ici 21.

52 1Cel 81 ; LM 8. 6.
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s’ils étaient des personnes humaines. François dépasse donc la valeur purement 
allégorique ou métaphorique qu›on leur attribuait auparavant53.

Il n’annule pas la différence ontologique et axiologique qui existe entre l’être 
humain et les autres créatures54, mais il reconnaît qu’elles aussi ont une valeur in-
trinsèque, font partie de l’unique famille cosmique et peuvent louer Dieu de leur 
propre voix. Il veut donc établir avec elles des relations fraternelles de réciprocité, 
sans tomber dans l’égalitarisme ni dans l’homogénéisation. Thomas de Celano rap-
porte que « les créatures privées de raison elles-mêmes savaient l’affection de sa 
piété et devinaient à l’avance le très doux amour qu’il leur portait » (1Cel 59). Il se 
rapporte également aux créatures inanimées, par exemple au feu, à qui il demande : 
Mon frère feu « sois-moi propice en cette heure, sois courtois » (2Cel 166).

D’autre part, François bénéficie de l’aide que les créatures lui offrent. En se 
joignant à leur chant, il parvient à surmonter sa propre indignité, car « nul homme 
n’est digne de te nommer55 ». En effet, « nous tous, misérables et pécheurs, nous 
ne sommes pas dignes de te nommer » (1Reg 23,5), alors que « toutes les créatures 
qui sont sous le ciel, chacune à sa façon, servent leur Créateur, le connaissent et lui 
obéissent mieux que toi » (Adm 5,2). Ainsi, « avec » toutes les créatures (CSol 3) et 
« par » elles (CSol 5 – 9), François loue le Créateur.

1. 4. 1. Égalité et sobriété

En parlant des créatures, François reflète sa vision universelle qui dépasse les 
barrières, les privilèges et les hiérarchisations. Toutes les créatures sont importantes 
pour lui, même les plus méprisées dans la société de l’époque, car il a fait un choix 
pour les derniers et veut être le plus petit de tous.

C’est dans ce sens que l’on peut interpréter l’épisode dans lequel il ordonne 
au jardinier « de laisser autour du jardin des bordures » afin que les herbes les plus 
simples puissent pousser librement et de « définir un petit jardin de plantes odo-
rantes et florissantes » (2Cel 165). Toutes ont de l’espace dans son jardin, y com-
pris des plantes sauvages et purement ornementales, ce qui était inhabituel dans les 

53 « No saint before Francis, it appears, had addressed birds as creatures in the sustained homi-
letic manner he did. […] Francis calls the birds „noble” and compliments them. This does not occur 
at all in the Sermon’s Biblical parallels, and only rarely in pre-Franciscan Christian literature, but 
it is a common element in the saint’s later sayings ». Sorrell R.D., St. Francis of Assisi and nature. 
Tradition and innovation in Western Christian attitudes toward the environment, Oxford University 
Press [UP], New York 1988, 64 et 66 ; cf. Alexander D., Saints and animals in the Middle Ages, 
Boydell, Woodbridbe 2008, 169 – 179.

54 « He granted birds permission to leave and commanded them to start and stop singing ges-
tures that, according to Roger Sorrell, belong more to an abbot or priest that anything resembling 
a senator in a democracy ». Coates P., Nature : Western attitudes since ancient times, John Wiley & 
Sons, New York 2013, 49.

55 François d’Assise, « Cantique de frère Soleil », [CSol], n. 9 (Écrits-Vies 173 – 174).
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jardins monastiques de l’époque56. Il brouille ainsi les limites du jardin, qui dans 
l’imaginaire médiéval étaient souvent très marquées57. Même la Vierge Marie a été 
décrite comme un « jardin fermé, une fontaine scellée » (CtC 4,12). En donnant 
de l’espace aux « fleurs colorées et [à] l’herbe » (CSol 22), qui n’étaient pas utiles 
au sens économique, François reflète sa sensibilité esthétique et l’importance qu’il 
attache à la via pulchritudinis, qui dans ce cas lui permet d’aller au-delà des besoins 
matériels concrets58.

Les textes de François avec les créatures ont souvent un sens symbolique, ana-
logique et pédagogique59, car ils cherchent à instruire ses frères sur les vertus qui 
construisent la fraternité. Il veut que ses frères soient actifs, entreprenants, mais aus-
si qu’ils vivent au jour le jour, sans accumuler de richesses et en faisant confiance à 
la Providence. Concrètement, François critique ceux qui sont paresseux comme des 
mouches60 ou qui amassent des biens comme des fourmis. Il rejette ainsi l’accumu-
lation, la cupidité et la marchandisation de l’économie monétaire émergente61, qui 
finira par mettre en danger la durabilité de l’écosystème mondial.

Il veut aussi que les créatures se contentent des ressources dont elles ont réel-
lement besoin. C’est pourquoi il maudit un merle glouton qui laisse les autres sans 
rien (2Cel 47), et une truie « très cruelle » qui a tué d’une morsure un agneau62, tout 
en louant l’humilité des vers, la vie communautaire des abeilles, la modestie des 
alouettes63.

56 « This was an unusual demand and an unusual configuration for a garden […]. Monaster-
ies had gardens for growing plants useful in two capacities only : for nutriments and for medi-
cines. Therefore, Francis’s plan to have a flower garden solely for olfactory and visual pleasure was 
unusual, and even, perhaps, mildly transgressive of thirteenth-century monastic custom ». Kiser 
L.J., « The garden of St. Francis : plants, landscape, and economy in thirteenth-century Italy », in 
Environmental History 8/2 (2003) 229 – 245, ici 237.

57 L. J. Kiser l’interprète également comme une critique de la société émergente, commerciale, 
axée sur l’efficacité et la propriété privée : « The rejection of the concept of privatized, heavily-man-
aged land ». Kiser L.J., « The garden of St. Francis », 239.

58 La pauvreté et le manque de biens qu’il demande à ses frères ne les empêchent pas non plus 
« d’avoir les outils et les instruments nécessaires à leurs métiers » (1Reg 7,9), car le travail est très 
important pour l’identité du frère mineur et pour faire fructifier ses dons et ses qualités. Cf. Carba-
jo-Núñez M., « The fraternal economy : A Franciscan perspective », in Collectanea Franciscana 91 
(2021) 565 – 580.

59 Animals « provide the friars with powerful analogical models for existence. […] What is 
unusual about Francis’s method is that he identifies with Christ by identifying with, and trying to 
come to the aid of, the animals that traditionally symbolize him, a move that provides the animals 
with a new importance and a firmer position – as literal beings – in the Christian universe ». Kiser 
L.J., « Animal Economies. The Lives of St. Francis in their Medieval contexts », in Interdisciplinary 
Studies in Literature and Environment 11/1 (2004) 121 – 138, ici 125 – 126.

60 2Cel 75 ; 161 ; LM 5,6.
61 Carbajo-Núñez M., Crisis económica. Una propuesta franciscana, BAC, Madrid 2013, 30.
62 2Cel 111. Le merle et la truie meurent immédiatement et « aucun homme ni animal » ne 

pourra manger leurs corps maudits. Ibid.
63 « Sœur Alouette a un capuchon comme les religieux et c’est un oiseau humble, qui va volon-

tiers par les chemins pour trouver quelques grains de blé. Et même si elle en trouve parmi le crottin 
des animaux, pourtant elle les retire et les mange […]. Son vêtement – c’est-à-dire son plumage – est 
couleur de terre ». CAss 4.
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1. 4. 2. Relations fraternelles et affectueuses avec tous les êtres

De même qu’il voulait la plus grande égalité entre ses frères, il veut aussi des 
relations fraternelles entre toutes les créatures. Son attitude n’est pas celle du thau-
maturge médiéval, même si ses biographes y font référence64, mais celle du frère 
qui se sent affectueusement uni à tous et veut construire une véritable fraternité 
cosmique. L’histoire du Bethléem vivant de Greccio est une belle représentation 
de cette fraternité dans laquelle tous, hommes et bêtes, louent ensemble le Dieu-
avec-nous (1Cel 85). Ce jour-là, il voulait que les pauvres et les animaux aient de 
la nourriture en abondance65, reconnaissant ainsi « tant la clameur de la terre que la 
clameur des pauvres » (LS 49).

Suivant l’exemple du fondateur, la fraternité franciscaine s’étend à toute la créa-
tion. Les Constitutions générales actuelles de l’OFM, en définissant « les fonde-
ments de l’Ordre », affirment que les Frères Mineurs doivent « témoigner du respect 
envers la création » (CCGG 1,2), « en sorte qu’ils la rendent totalement fraternelle et 
au service de tous les hommes pour la gloire du Dieu Créateur » (CCGG 71).

L’utopie de la fraternité universelle et cosmique fait donc partie essentielle du 
charisme franciscain et est clairement soulignée dans la législation actuelle. La foi 
dans le Père commun et la désappropriation intérieure rendent possibles ces rela-
tions gratuites, libres, joyeuses et respectueuses avec tous les êtres.

2. FRATELLI TUTTI EST EN HARMONIE AVEC LA TRADITION 
FRANCISCAINE

Saint François, « qui m’a inspiré l’écriture de l’encyclique Laudato si´, me 
pousse cette fois-ci à consacrer la présente nouvelle encyclique à la fraternité et à 
l’amitié sociale » (2). De plus, Le pape signe cette encyclique à Assise.

L’accueil inconditionnel et le respect de la personne concrète sont à la base du 
principe franciscain de fraternité. Il va bien plus loin que le principe de solidarité66. 
Une société peut être solidaire sans être fraternelle. La solidarité vise à rétablir l’éga-
lité et la justice entre tous, mais elle peut être détachée de la gratuité de l’amour, se 
réduisant à la philanthropie, au paternalisme ou à l’assistance. On aide les nécessi-
teux, mais on ne les reconnaît pas comme des frères et sœurs appréciés dans leur 
singularité.

64 « Control over nature was crucial to the authority of a saint because it established that individ-
ual as an agent of God […]. It also showed that the saint was able to return nature to a prelapsarian 
condition, that is, as it had appeared in the Garden Eden ». Kiser L. J., « Animal Economies », 124.

65 2Cel 200. In other stories by Celano, « Francis is depicted as being motivated by a deep 
identification with the animals’ inherent poverty and their physical needs, showing that humans and 
nonhumans share the same bodily conditions ». Kiser L.J., « Animal Economies », 128.

66 Une explication de cette différence : Pape François, « La fraternidad, principio regulador del 
orden económico », n. 1 ; Carbajo-Núñez M., Ecología franciscana. Raíces de la Laudato si’, Ed. 
Franciscana Arantzazu, Oñati 2016, 147 – 149.
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2. 1. Dimension transcendante de la fraternité

Conformément à la tradition franciscaine, l’encyclique FT lie la fraternité à une 
vision transcendante. Nous sommes frères non pas parce que nous avons négocié 
et signé un contrat social ou parce que nous avons prouvé empiriquement que nous 
partageons la même nature, mais parce que nous avons été créés par le même Père.

On affirme ainsi la dimension verticale et transcendante de la fraternité qui,  
« privée de la référence à un Père commun comme son fondement ultime, ne réussit 
pas à subsister67 ». Le péché rompt cette orientation primordiale vers la fraternité.  
« Où est ton frère Abel ? » (Gn 4,9). Dieu intervient pour briser l’indifférence hu-
maine et nous pousser à « créer une culture différente qui nous permet de surmonter 
les inimitiés et de prendre soin les uns des autres » (57). En effet, « L’histoire de la 
foi, depuis son début, est une histoire de fraternité » (LF 54).

La foi en Dieu le Père garantit que, par sa nature même, l’être humain est « sujet 
de droits que personne ne peut violer » (273). Sa dignité est une valeur fondamentale 
qui est « au-delà du consensus de circonstance » (211). Cette dignité est à la base de 
la destination universelle de tous les biens créés (120) et des autres droits fondamen-
taux qui « précèdent toute société » (124).

Par son incarnation, le Verbe a assumé notre nature68, se liant intimement et fra-
ternellement à chacun de nous69. Il se laisse reconnaître surtout « dans chaque frère 
abandonné ou exclu70 ».

Aujourd’hui encore, Marie, « forte du pouvoir du Ressuscité, veut enfanter un 
monde nouveau où nous serons tous frères » (278). En ce sens, François d’Assise 
affirme que, si nous le laissons agir, l’Esprit reproduira en nous le mystère de Marie, 
en nous faisant des « mères du Christ » (2LtF 53).

« Saint François d’Assise l’aimait justement parce qu’elle était mère. Il a été 
écrit à son propos qu’il „ entourait d’un amour indicible la Mère du Seigneur Jésus, 
du fait qu’elle a rendu notre frère le Seigneur de la Majesté ” (LM 9,3). La Vierge 
Marie a rendu Dieu notre frère et, en tant que mère, elle peut rendre l’Église et le 
monde plus fraternels71 ».

L’Esprit Saint, avec la pluralité de ses dons, rend possible la fraternité humaine, 
car il enrichit l’unité en réconciliant les différences72. Nous sommes frères dans le 
Christ par l’action de l’Esprit. En effet « c’est en un seul Esprit que nous tous avons 

67 Pape François, « Lumen Fidei. Lettre encyclique, (29. 05. 2013), [LF], 54, in AAS 195 (2013) 
555 – 596.

68 « Dans le frère, on trouve le prolongement permanent de l’Incarnation pour chacun de nous »  
EG 179.

69 « Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là m’est un frère et une sœur et une mère ». Rm 
8,29 ; cf. Col 1,15.

70 FT 85 ; Mt 25,31 – 46. « Car en chaque frère, spécialement le plus petit, fragile, sans défense 
et en celui qui est dans le besoin, se trouve présente l’image même de Dieu ». GE 61.

71 Pape François, « Discours aux professeurs et aux étudiants de la faculté Marianum » 
(24. 10. 2020), in Internet : https ://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2020/october/do-
cuments/papa-francesco_20201024_marianum.html

72 « La diversité doit toujours être réconciliée avec l’aide de l’Esprit Saint ; lui seul peut susciter 
la diversité, la pluralité, la multiplicité et, en même temps, réaliser l’unité ». EG 131.
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été baptisés en un seul corps » (1Co 12,13) où chacun apporte sa contribution spé-
cifique » (280).

Dans la fraternité franciscaine, il n’y a de place que pour les « frères spirituels », 
c’est-à-dire ceux qui vivent « selon l’Esprit ». François d’Assise aurait voulu inclure 
dans la Règle que l’Esprit Saint est le ministre général de l’Ordre (2Cel 193), car 
les frères, « par-dessus tout, doivent désirer avoir l’esprit du Seigneur et sa sainte 
opération » (2Reg 10,8).

La fraternité se vit en petits groupes, en communautés locales. Cependant, la vie 
chrétienne de la fraternité ne crée pas de groupes fermés qui s’opposent aux « autres », 
mais est toujours au service de tous73. En effet, de l’Évangile surgit « le primat 
donné à la relation, à la rencontre avec le mystère sacré de l’autre, à la communion 
universelle » (277).

2. 2. La personne est intrinsèquement sociale et fraternelle

En harmonie avec la tradition franciscaine, l’encyclique FT affirme que la per-
sonne humaine est « par sa nature même ouverte aux liens » (111) et invite à re-
trouver le respect à tous les niveaux, y compris dans le domaine public. Il contredit 
ainsi la conception anthropologique négative (homo homini lupus), sur laquelle se 
fondent le paradigme technocratique, la culture du déchet et « l’individualisme radi-
cal » (105), qui considère les autres comme de « vrais obstacles » (222).

L’être humain est intrinsèquement social et « ne peut pleinement se trouver que 
par le don désintéressé de lui-même74 ». S’il entre dans la société, ce n’est pas seule-
ment parce qu’il en a besoin (per indigentiam) pour satisfaire ses besoins matériels 
et spirituels, mais surtout, per abundantiam, parce qu’il est naturellement enclin à se 
donner et que c’est seulement ainsi qu’il peut s’épanouir pleinement. « En effet, plus 
la personne humaine grandit, plus elle mûrit et plus elle se sanctifie à mesure qu’elle 
entre en relation, quand elle sort d’elle-même pour vivre en communion » (LS 240). 
Par conséquent, dans la vision chrétienne, la société en tant qu’amitié prévaut sur la 
société en tant que besoin75.

2. 2. 1. Nous devons nous faire des voisins

La clé de lecture de l’encyclique FT est la parabole du bon Samaritain, qui 
montre le pouvoir guérisseur de la rencontre avec la faiblesse. François d’Assise, lui 
aussi, après sa rencontre avec le lépreux, reconnaît que « ce qui me semblait amer 
fut changé pour moi en douceur de l’esprit et du corps » (Test 3).

73 « La delimitazione della fratellanza cristiana limitata non mira a creare un circolo esoterico 
fina a sé stesso, ma avviene al servizio del tutto. La comunità cristiana fraterna non è contro, bensì 
a favore del tutto ». Ratzinger J., La fraternità cristiana, Queriniana, Brescia 2005,85, 86, 94.

74 Concile Vatican II, « Gaudium et spes. Constitution pastorale » (7. 12. 1965), [GS], 24, in 
AAS 58 (1966) 1025 – 1120.

75 Cf. Maritain J., La persona e il bene comune, Morcelliana, Brescia 1964, 41ss ; Chiavacci E., 
Teologia morale, II, Cittadella, Assisi 1980, 27ss. et 58ss.
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Aujourd’hui, « règne une indifférence commode, froide et globalisée » (30). 
Nous devons retrouver la gentillesse et la compassion du bon Samaritain. « Être 
capables d’avoir de la compassion, voilà la clef. C’est notre clef. Si face à une 
personne dans le besoin, tu ne ressens pas de compassion, si ton cœur ne s’émeut 
pas, cela veut dire que quelque chose ne va pas76 ». Le pardon et la miséricorde sont 
indispensables.

« Le pardon n’implique pas l’oubli. […] Le pardon libre et sincère est une gran-
deur qui reflète l’immensité du pardon divin. Si le pardon est gratuit, alors on peut 
pardonner même à quelqu’un qui résiste au repentir et qui est incapable de demander 
pardon (250).

En cherchant l’efficacité à tout prix, nous courons le risque de réduire la fra-
ternité à une idée ou à un sentiment. En donnant la priorité aux affaires, nous nous 
nuisons à nous-mêmes77 et nous renforçons l’indifférence de ceux qui regardent ail-
leurs, comme le lévite et le prêtre de la parabole. L’encyclique FT, cependant, nous 
invite à « reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne indépendamment de 
la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite » (1).

2. 2. 2. Unité dans la diversité

La fraternité se construit en valorisant « la richesse ainsi que la particularité de 
chaque personne et de chaque peuple » (100) ; c’est-à-dire en construisant l’unité 
dans la diversité et en valorisant l’individualité de chaque personne, sans tomber 
dans l’individualisme ou l’homogénéisation78. Le mystère trinitaire est l’origine et 
le modèle parfait79.

FT regrette que la diversité culturelle soit en danger. En effet, à travers les mé-
dias et les réseaux, on cherche à « uniformiser le monde80 » et à « créer une nouvelle 
culture au service des plus puissants » (52). Au lieu de « construire des ponts » (216) 
et de bâtir un « nous », on préfère empêcher la confrontation des différences (45). 
De plus, l’individualisme est amplifié (43) et les informations sont diffusées sans 

76 Pape François, « Angelus » (14. 07. 2019), in OR 160 (15 – 16. 07. 2019) 8.
77 « Nous avons été créés pour une plénitude qui n’est atteinte que dans l’amour ». FT 68.
78 « La pluriformidad debe distinguirse del mero pluralismo. Porque la pluriformidad es una 

verdadera riqueza y lleva consigo la plenitud, ella es la verdadera catolicidad, mientras que el plu-
ralismo de las posiciones radicalmente opuestas lleva a la disolución y destrucción y a la pérdida de 
identidad ». IIe Assemblée Extraordinaire du Synode des Évêques, « Rapport final » (7. 12. 1985), 8, 
in Internet : https ://www.teologiacatolica.com/RELACION_FINAL_SINODO_EXTRAORDINA-
RIO_DE.pdf (en Italien : Aggiornamenti Sociali 1 (1986) 67 – 79, ici 74).

79 FT 85, cf. EG 178. « Nel mistero della Santissima Trinità c’è la Magna Charta di ogni 
comunità umana. In tutte le sue forme la comunità umana è un vestigium Trinitatis ». Guardini R.,  
« Il mistero di tutti i misteri e la vita etica della comunità », in Oasis 5 (2007) 68 – 71, ici 70.

80 FT 52. « Il existe un modèle de globalisation qui soigneusement vise une uniformité unidi-
mensionnelle et tente d’éliminer toutes les différences et toutes les traditions dans une recherche 
superficielle d’unité ». FT 100. « L’universel ne doit pas être l’empire homogène, uniforme et stan-
dardisé d’une forme culturelle dominante ». FT 144.
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sagesse81, jusqu’à la violence verbale82. Nous devons nous asseoir « pour écouter 
l’autre », lui prêter attention, comme l’a fait saint François (48).

La politique doit aussi avoir comme objectif principal la construction de la fra-
ternité universelle (186), en maintenant l’unité dans la pluralité, c’est-à-dire en pré-
servant le juste dynamisme entre les polarités particulier/universel (142) et local/
global (143). De cette façon, « les conflits, les tensions et aussi ceux qui auraient 
pu se considérer comme des adversaires par le passé, peuvent atteindre une unité 
multiforme qui engendre une nouvelle vie83 ».

2. 3. Qui est mon prochain ?

L’encyclique FT organise tout le discours autour de l’amour fraternel. Les rela-
tions fraternelles et affectueuses doivent être présentes non seulement dans le domaine 
privé, mais aussi dans la sphère publique et dans les relations internationales. La vie 
communautaire doit être « saine et ouverte » (184). Pour cela, nous devons « penser 
non seulement comme un pays, mais aussi comme famille humaine » (141).

Fratelli tutti commence par rappeler quelques grands rêves sociaux qui ont été 
brisés récemment par manque de dialogue. Après la fin de la guerre froide, nous 
constatons à nouveau que l’agressivité augmente et que les tensions internationales 
menacent de déboucher sur des conflits armés aux conséquences désastreuses.

Réapparaît « la tentation de créer une culture de murs, d’élever des murs, des 
murs dans le cœur, des murs érigés sur la terre pour éviter cette rencontre avec 
d’autres cultures, avec d’autres personnes. Et quiconque élève un mur, quiconque 
construit un mur, finira par être un esclave dans les murs qu’il a construits, privé 
d’horizons » (27).

La pandémie de Covid-19 nous a douloureusement rappelé que « ce n’est qu’en-
semble et en prenant en charge les personnes les plus fragiles que nous pouvons 
vaincre les défis mondiaux84 ».

2. 3. 1. La tradition franciscaine et le dialogue

Fratelli tutti nous invite à « adopter la culture du dialogue comme chemin ; 
la collaboration commune comme conduite ; la connaissance réciproque comme 
méthode et critère85 ». En d’autres termes, il invite chacun à être artisan de paix  

81 FT 47. « On confond en général le dialogue avec quelque chose de très différent : un échange 
fébrile d’opinions sur les réseaux sociaux. […] Ce ne sont que des monologues parallèles ». FT 200.

82 FT 46. « L’habitude de disqualifier instantanément l’adversaire ». FT 201.
83 FT 245. « Il ne s’agit pas de viser au syncrétisme ni à l’absorption de l’un dans l’autre, mais 

de la résolution à un plan supérieur qui conserve, en soi, les précieuses potentialités des polarités en 
opposition ». Ibid. « Le tout est supérieur à la partie ». (EG 234).

84 Pape François, « Audience générale » (22. 04. 2020), in OR 92 (23. 04. 2020) 8.
85 FT 285. Cf. Pape François – Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb, « Document sur la fraternité hu-

maine pour la paix mondiale et la coexistence commun », [DFH], (Abu Dabi, 4. 02. 2019), in OR 
(4 – 5. 02. 2019) 6. Ce document est le résultat d’un processus de dialogue initié en mai 2016, suivi de 
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« qui unit au lieu de diviser, qui étouffe la haine au lieu de l’entretenir, qui ouvre des 
chemins de dialogue au lieu d’élever de nouveaux murs » (284). Toutes les sphères 
sociales doivent être imprégnées de cette dynamique de dialogue.

Dans cette ligne, Paul VI avait proposé Jean Duns Scot comme modèle du dia-
logue œcuménique, interreligieux et interculturel que le pape lui-même promou-
vait86, suivant les indications de Vatican II87. Les œuvres de Scot, disait-il, « peuvent 
offrir de précieuses réflexions pour des » colloques sereins « entre l’Église catho-
lique et les autres confessions chrétiennes88 », en particulier pour le dialogue avec 
l’Église anglicane, l’une des priorités de l’époque. Paul VI présente également Scot 
comme un modèle de dialogue interculturel, car il était toujours guidé « non par un 
désir singulier de vaincre, mais par l’humilité de trouver un accord89 ». De sa doc-
trine, poursuit le pape, « on pourra extraire des armes brillantes pour combattre et 
éloigner la main noire de l’athéisme qui obscurcit notre époque » (APar 11).

Jean-Paul II confirme que Scot est un modèle de dialogue et un « maître de pensée 
et de vie pour l’Église et pour toute l’humanité90 ». Il propose également François 
d’Assise et le franciscanisme comme source d’inspiration pour le dialogue interreli-
gieux lorsqu’il convoque la « Journée mondiale de prière pour la paix » à Assise le 
27 octobre 198691. Cette initiative a donné naissance à ce que l’on a appelé « l’esprit 
d’Assise », qui promeut la paix dans le monde par la prière et le dialogue interreligieux.

Le pape François, dans l’encyclique LS, propose à nouveau François d’Assise 
comme modèle du dialogue dont nous avons besoin pour « chercher ensemble des 
chemins de libération » (LS 64) qui nous permettent de dépasser le « paradigme 
technocratique régnant » (LS 112). Aujourd’hui encore, « les responsables religieux 
sont appelés à être d’authentiques « personnes de dialogue » et « médiateurs » (284), 
car les religions doivent être « au service de la fraternité dans le monde » (FT c. 8).

2. 3. 2. Amour social

L’encyclique FT inclut la relation affectueuse « Je-Tu » au cœur des relations 
publiques et internationales, car « la charité est au cœur de toute vie sociale saine et 
ouverte » (184). Concrètement, il parle d’« amitié sociale » (99 ; 198), d’« amour 
social » (183), d’« amour politique » (180 – 186), de « charité politique » (180 – 190), 

plusieurs réunions. Il commémore le huitième centenaire de la rencontre de François d’Assise avec 
le sultan Malik-el-Kamil, en Égypte, en 1219.

86 « Nous ne pouvons invoquer Dieu, Père de tous les hommes, si nous refusons de nous 
conduire fraternellement envers certains des hommes ». Concile Vatican II, « Nostra Aetate. Décla-
ration » (28. 10. 1965), [NA], 5, in AAS 58 1966) 740 – 744.

87 « Le dialogue doit caractériser Notre charge apostolique ». Paul VI, « Ecclesiam suam. Lettre 
encyclique », (6. 08. 1964), in AAS 56 (1964) 609 – 659, n. 27.

88 Paul VI, « Alma parens. Lettre apostolique » (14. 07. 1966), [APar], 14, in AAS 58 (1966) 
609 – 614. [Traduction libre].

89 Gerson J. de, Lectiones duae « Poenitemini » lect. alt., consid. 5, cité dans APar 17. [Tra-
duction libre].

90 Jean-Paul II, « Homélie lors de la cérémonie de reconnaissance du culte liturgique de Duns 
Scot » (20. 03. 1993), in OR édition espagnole (26. 03. 1993), n. 4. [Traduction libre].

91 Jean-Paul II, « Discours à la Curie romaine » (2. 12. 1986), n. 3, in AAS 79 (1987) 1082 – 1090.
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expressions qui contredisent le mécanisme d’« exaspérer, exacerber et polariser » 
que nous retrouvons dans les populismes actuels (15).

FT appelle à retrouver la bienveillance et la courtoisie également dans la 
sphère publique et dans les relations internationales. Il souligne également que « la 
conscience d’avoir des limites ou de n’être pas parfait, loin de constituer une me-
nace, devient l’élément-clé pour rêver et élaborer un projet commun » (150). C’est 
pourquoi il nous encourage à « nous savoir responsables de la fragilité des autres » 
(115) et à « former une communauté composée de frères qui s’accueillent récipro-
quement, en prenant soin les uns des autres92 ».

2. 4. La fraternité cosmique

Les dernières encycliques du pape François développent le thème de la fraternité 
selon des perspectives complémentaires. La fraternité humaine présentée par la FT 
fait partie de la fraternité cosmique promue par l’encyclique Laudato si’. La théolo-
gie doit également promouvoir la fraternité universelle, en écoutant dans le cœur, en 
faisant « résonner dans l’esprit le cri des pauvres et de la terre », en promouvant la 
« mystique du nous93 », en offrant un « modèle du polyèdre du savoir théologique » 
basé sur le dialogue, l’accueil fraternel et l’inculturation94.

Le pape François comprend la fraternité de manière dynamique, comme un pro-
cessus intégral95 qui conduit à guérir nos quatre relations fondamentales : avec Dieu, 
soi-même, les autres et la création. En effet, la fraternité humaine doit s’étendre à 
toutes les créatures, car « tout est lié » et nous formons ensemble la grande famille 
cosmique.

« L’interdépendance des créatures est voulue par Dieu. Le soleil et la lune, le 
cèdre et la petite fleur, l’aigle et le moineau : les innombrables diversités et inégali-
tés signifient qu’aucune créature ne se suffit à elle-même, qu’elles n’existent qu’en 
dépendance les unes des autres, pour se compléter mutuellement, au service les unes 
des autres » (CEC 340).

L’interdépendance existe aussi entre les créatures et l’environnement dans le-
quel elles vivent. C. Darwin a insisté sur le fait que l’environnement modifie les 
organismes, entraînant une sélection naturelle96. D’autres études ont montré que les 

92 Pape François, « Message pour la célébration de la XLVIIe Journée Mondiale de la Paix » 
(1. 01. 2014), in AAS 106 (2014) 22.

93 Pape François, « Veritatis Gaudium. Constitution apostolique sur les Universités et Facultés 
ecclésiastiques » (29. 01. 2018), [VG], 4, in AAS 110 (2018) 1 – 41, ici 4 – 5.

94 C’est le but des facultés ecclésiastiques. Pape François, « Discours à la conférence „La théo-
logie après Veritatis Gaudium dans le contexte méditerranéen” », (Naples, 21. 06. 2019), in OR 141 
(21 – 22. 06. 2019) 8.

95 La fraternité humaine est un processus qui nécessite du temps, du discernement et du dia-
logue, car « le temps est supérieur à l’espace ». EG 222 – 225.

96 Darwin Ch., The origin of species by means of natural selection, Snova, New York 62019.
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organismes modifient également l’environnement97. En effet, « tout est lié » et tout 
est interdépendant.

CONCLUSION

La fraternité universelle est une aspiration humaine toujours présente et, en 
même temps, un grand défi, tant dans la sphère civile que religieuse. La fraternité 
faisait partie du slogan de la Révolution française, mais nous avons vu qu’elle a été 
rapidement abandonnée parce qu’elle était inconfortable. François d’Assise a iden-
tifié son groupe de Frères Mineurs comme une fraternité, mais, confrontés aux défis 
d’une croissance rapide, ses frères ont rapidement préféré le concept classique d’ 
« Ordre », assumant ainsi une structure plus formelle de la vie communautaire.

La société mondialisée et médiatique d’aujourd’hui favorise les relations hori-
zontales et présente « la nécessité de découvrir et de transmettre la „mystique” de 
vivre ensemble, de se mélanger, de se rencontrer » (EG 87). Dans ce contexte, les 
relations fraternelles ont été réévaluées à tous les niveaux. Dans la vie religieuse 
aussi, il y a eu une nette évolution depuis le Code de Droit Canonique de 1917, qui 
insistait sur l’« observance régulière » et l’uniformité du style de vie. Cela se tra-
duisait par un respect strict des règles, des horaires et des éléments extérieurs (nour-
riture, vêtements, ustensiles)98. Le Concile Vatican II a encouragé le passage de la  
« vie commune » à la « vie fraternelle », c’est-à-dire le passage à un style plus spon-
tané et moins réglementé. Ainsi, le Code de Droit Canonique de 198399, en accord 
avec la vision franciscaine, insiste sur la communion fraternelle (CIC c. 602), sur la 
dimension spirituelle des relations et sur les liens de charité : « L’institut religieux 
est une société dans laquelle les membres […] mènent en commun la vie fraternelle 
» (CIC c. 607,2).

La vie fraternelle en communauté est aujourd’hui le principal attrait vocationnel 
de la vie religieuse et, en même temps, son plus grand défi, comme le reconnaissent 
ceux qui y entrent et la plupart de ceux qui l’abandonnent100. Il est sûrement plus 
facile d’être observant que d’être fraternel.

Sur la base des intuitions de saint François, les Franciscains affirment le principe 
de fraternité comme une caractéristique essentielle de leur charisme101. Nous avons 
vu que, dans leur législation actuelle, ils s’identifient comme une « fraternité », 

97 « Phenotypic plasticity enables organisms to develop functional phenotypes despite variation 
and environmental change via phenotypic accommodation » without genetic change. West-Eberhard 
M. J., Developmental Plasticity and Evolution, Oxford UP, Oxford (UK) 2003, 51.

98 « Dans toutes les religions tous doivent observer avec soin la vie commune, même dans ces 
choses qui se rapportent à la nourriture, au vêtement ou au mobilier ». « In quavis religione vita 
communis accurate ab omnibus servetur etiam in iis quae ad victum, vestitum et ad supellectilem 
pertinent ». Code de Droit Canonique 1917, can. 594,1, in Internet http://www.clerus.org/.

99 Code de Droit Canonique, [CIC], ed. E. Caparros et al., Wilson & Lafleur, Montréal 1990.
100 Cencini A., La vida fraterna : comunión de santos y de pecadores, Sígueme, Salamanca 

21999, 16.
101 « La fratellanza universale è la dimensione fondamentale del francescanesimo ». Bertin M. 

(ed), Il Cantico delle Creature, Castelvecchi, Rome 2016, 20.
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comme le souhaitait leur fondateur, et préfèrent utiliser le terme « frère » plutôt que 
« religieux ».

La fraternité est un don et une tâche : une grâce divine qui exige une conversion 
et un effort continu. Elle n’est pas réduite à un bon souhait ou à un instrument à 
d’autres fins. Nous devons construire la culture de la fraternité. Le sujet fraternel ne 
se limite pas à donner des choses, mais se donne lui-même.

L’encyclique Fratelli tutti nous invite à faire « un nouveau rêve de fraternité 
et d’amitié sociale » (6). « Les rêves se construisent ensemble ». « Rêvons en tant 
qu’une seule et même humanité, […] chacun avec la richesse de sa foi ou de ses 
convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères » (8).

LA FRATERNITÉ DANS FRATELLI TUTTI ET DANS LA SPIRITUALITÉ 
FRANCISCAINE. POINTS CONVERGENTS

RÉSUMÉ

Cet article présente quelques points de convergence entre la perspective franciscaine et 
l’encyclique Fratelli tutti sur la fraternité. Le pape enseigne que  « c’est le témoignage évan-
gélique de saint François, avec son école de pensée, qui a donné au terme de fraternité le sens 
qu’il a ensuite conservé au cours des siècles “. La première partie de l’article se concentre 
sur la façon dont François d’Assise et la tradition franciscaine ont développé le concept de 
fraternité. La seconde partie l’étudie sur l’encyclique Fratelli tutti. Il est souligné que tant la 
tradition franciscaine que Fratelli tutti offrent une perspective trinitaire et christologique qui 
va au-delà de la manière habituelle de la comprendre dans notre société.

FRATERNITY IN FRATELLI TUTTI AND IN FRANCISCAN SPIRITUALITY. 
CONVERGING POINTS

SUMMARY

This article presents some points of convergence between the Franciscan perspective 
and the encyclical Fratelli tutti on fraternity. The Pope teaches that « it was the evangelical 
witness of St. Francis, with his school of thought, that gave the term fraternity the meaning 
it then preserved over the centuries. » The first part of the article focuses on how Francis of 
Assisi and the Franciscan tradition have developed the concept of fraternity. The second part 
studies it on the encyclical Fratelli tutti. It is emphasized that both the Franciscan tradition 
and Fratelli tutti offer a Trinitarian and Christological perspective that goes beyond the usual 
way of understanding it in our society.
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BRÜDERLICHKEIT IN FRATELLI TUTTI UND IN DER 
FRANZISKANISCHEN SPIRITUALITÄT. KONVERGENZPUNKTE

ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Artikel werden einige Konvergenzpunkte zwischen der franziskanischen 
Perspektive und der Enzyklika Fratelli tutti über die Brüderlichkeit aufgezeigt. Der Papst 
lehrt, dass „es das evangelische Zeugnis des heiligen Franziskus mit seiner Denkschule war, 
das dem Begriff der Brüderlichkeit die Bedeutung gab, die er über die Jahrhunderte hinweg 
bewahrt hat”. Der erste Teil des Artikels befasst sich damit, wie Franz von Assisi und die 
franziskanische Tradition den Begriff der Brüderlichkeit entwickelt haben. Der zweite Teil 
untersucht ihn anhand der Enzyklika Fratelli tutti. Es wird hervorgehoben, dass sowohl die 
franziskanische Tradition als auch Fratelli tutti eine trinitarische und christologische Pers-
pektive bieten, die über das übliche Verständnis in unserer Gesellschaft hinausgeht.

BRATERSTWO W FRATELLI TUTTI I W DUCHOWOŚCI FRANCISZKAŃSKIEJ. 
 PUNKTY ZBIEŻNE

STRESZCZENIE

Niniejszy artykuł przedstawia niektóre punkty zbieżne między perspektywą francisz-
kańską a encykliką Fratelli tutti na temat braterstwa. Papież uczy, że „to ewangeliczne świa-
dectwo św. Franciszka, wraz z jego szkołą myślenia, nadało terminowi braterstwo znaczenie, 
które potem zachowało przez wieki”. Pierwsza część artykułu skupia się na tym, jak Fran-
ciszek z Asyżu i tradycja franciszkańska rozwinęły pojęcie braterstwa. Druga część bada je 
na przykładzie encykliki Fratelli tutti. Podkreśla się, że zarówno tradycja franciszkańska jak 
i Fratelli tutti oferują perspektywę trynitarną i chrystologiczną, która wykracza poza zwykły 
sposób jej rozumienia w naszym społeczeństwie.

LA FRATERNIDAD EN FRATELLI TUTTI Y EN LA ESPIRITUALIDAD 
FRANCISCANA. PUNTOS DE ENCUENTRO

SUMARIO

Este artículo muestra algunos puntos de encuentro entre la perspectiva franciscana y la 
encíclica Fratelli tutti sobre el tema de la fraternidad. El Papa enseña que « fue el testimonio 
evangélico de San Francisco, con su escuela de pensamiento, quien dio al término fraterni-
dad el significado que ha conservado a lo largo de los siglos ». La primera parte se focaliza 
en cómo Francisco y la tradición franciscana lo han desarrollado. La segunda parte estudia 
cómo lo presenta la encíclica FT. Se subraya que tanto la tradición franciscana como la en-
cíclica FT ofrecen una perspectiva trinitaria y cristológica que supera la forma habitual de 
entenderlo en nuestra sociedad.
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Pytanie o teologię w świecie ludzkiego poznania jest wciąż aktualnym zagad-
nieniem debaty naukowej, nie tylko wśród filozofów zajmujących się epistemolo-
gią, lecz także teologów pragnących uwiarygodnić swoje badania poprzez ukazanie, 
że dana koncepcja teologii w pełni odpowiada mentalności współczesnego człowie-
ka, jego zdolnościom i predyspozycjom poznawczym. Uważna lektura dokumentów 
II Soboru Watykańskiego prowadzi do wniosku, że chrześcijaństwo powinno wciąż 
odnawiać swą refleksję nad Bożym Objawieniem, szukać nowych form wyrazu nie-
zmiennych prawd, rozwijać różne style refleksji teologicznej, wynikające z kon-
tekstu takich nauk jak filozofia, filologia, historia, socjologia, psychologia, nauki 
przyrodnicze i o życiu, tak, aby głoszona Ewangelia była dostępna ludziom wszyst-
kich kultur, w każdym miejscu i w każdych okolicznościach. Pluralizm teologiczny 
(wielość teologii) znajduje swoje uzasadnienie przede wszystkim w niezgłębionym 
bogactwie treści wiary, którą człowiek (teolog) poznaje zawsze jedynie aspektowo, 
nigdy w całości i definitywnie, a także w różnorodności przedmiotów badanych 
w świetle Objawienia (Bóg, człowiek, świat, rzeczywistości ziemskie) i mnogości 
ludzkich pytań, pojawiających się w konkretnej sytuacji dziejowej1. Jego nadrzęd-

* Ks. dr hab. Paweł Rabczyński – doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zatrudniony w Katedrze Teologii Fun-
damentalnej, Dogmatycznej i Nauk Biblijnych; obszary badawcze: chrystologia i eklezjo-
logia fundamentalna, ekumenizm, teologia znaków czasu, hagiologia, teologia kapłaństwa;  
https://orcid.org/0000-0002-8732-7019, E-mail: pawel.rabczynski@uwm.edu.pl

1 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia dzisiaj. Perspektywy, zasady i kryteria, Kra-
ków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2012, nr 76 – 77.
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nym celem pozostaje zawsze imperatyw przekazywania współczesnym Bożej praw-
dy w sposób zrozumiały.

Jedną z prób uwspółcześnienia refleksji teologicznej w XX wieku była twór-
czość francuskiego dominikanina Marie-Dominique’a Chenu (1895 – 1990)2, zna-
nego mediewisty i teologa znaków czasu. Uważał on badania teologiczne za przy-
gotowanie do zjednoczenia z Bogiem w wizji uszczęśliwiającej. Ukazywał jedność 
pomiędzy nadprzyrodzonością wiary a historycznością człowieka oraz podkreślał 
znaczenie wymiaru historycznego, społecznego i ekonomicznego w uprawianiu 
teologii3. Chenu był propagatorem wykorzystania w dyskursie teologicznym uwa-
runkowań czasowych i rzeczywistości ziemskich, co jego zdaniem było wsparciem 
idei soborowego aggiornamento. Skonstruowana przez francuskiego dominikanina 
teologia „konkretna i historyczna” była oparta na historii zbawienia i dzięki temu 
mogła w pełni – według Chenu – stać się adekwatną odpowiedzią na problemy 
współczesnego człowieka, zanurzonego w tym, co czasowe i cielesne4.

W niniejszym artykule zostanie naszkicowana M.-D. Chenu koncepcja teologii 
„konkretnej i historycznej”. Bazę źródłową prezentowanych badań stanowią różno-
rodne oryginalne francuskojęzyczne dzieła dominikańskiego myśliciela, w których 
można odnaleźć teksty odnoszące się do jego projektu teologicznego. Syntetyczne 
i możliwie całościowe ujęcie problematyki nie było łatwe, ponieważ większa część 
pism Chenu powstała jako „potrzeba chwili”. Zawierają one liczne skróty myślo-
we oraz powtórzenia, są wielowątkowe, a przyjęta w nich tematyka ukazana jest 
w różnych kontekstach. Wszystkie te czynniki przysparzają niemałych kłopotów 
komentatorom i badaczom jego twórczość. W opracowaniu posłużono się metodą 

2 Wiadomości biograficzne: M. Barth, M.-D. Chenu, w: H.J. Schultz (red.), Tendenzen der Theo-
logie im 20. Jahrhundert. Eine Geschichte in Porträts, Stuttgart – Berlin: Kreuz 1966, s. 409 – 415; 
J. Turowicz, O tej książce i jej autorze, w: M.-D. Chenu, Lud Boży w świecie, Kraków: Znak 1968, 
s. 5 – 11; O. de La Brosse, Le Père Chenu – La liberté dans la foi, Paris: Cerf 1969; G. Jacquement, 
Chenu, w: G. Jacquement (red.), Catholicisme hier, aujourd’hui, demain, t. 2, Paris: Letouzey et Ané 
1969, kol. 1041 – 1042; Y. Congar, Le Père M.-D. Chenu, w: R. Van der Gucht, H. Vorgrimler (red.), 
Bilan de la théologie du XXe siècle, t. 2, Les disciplines théologiques, portraits de théologiens, l’ave-
nir de la théologie, Paris: Casterman 1971, s. 772 – 790; Jacques Duquesne interroge le Père Chenu. 
Un théologien en liberté. Paris: Centurion 1975; M.L. Mazzarello, Il rapporto Chiesa – mondo nel 
pensiero del Padre M.-D. Chenu, „Rivista di Scienze dell’Educazione” 17 (1979), s. 31 – 42; L’hom-
mage différé au Père Chenu, Paris: Cerf 1990; A. Duval, Chenu Marie Dominique, w: Lexikon für 
Theologie und Kirche, t. 2, Freiburg im Br.: Herder 1994, kol. 1034; A. Duval, Présentation biogra-
phique de M.-D. Chenu par ses œuvres essentielles, w: Marie-Dominique Chenu. Moyen-Âge et mo-
dernité, Paris: Cerf 1997, s. 11 – 23; J.-M. Maldamé, Chenu, Marcel, w: G. Reynal i in. (red.), Dic-
tionnaire des théologiens et de la théologie chrétienne, Paris: Bayard/Centurion 1998, s. 111 – 113; 
A. Lobato, Chenu, w: PEF, t. 2, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2001, s. 107 – 110; 
Ch. Potworowski, Marie-Dominique Chenu, w: J. Genest (red.), Penseurs et apôtres du XXe siècle, 
Montreal: Fides 2001, s. 116 – 129; P. Rabczyński, Marie-Dominique Chenu OP i jego teologia, SW 
38 (2001), s. 383 – 390; P. Rabczyński, Chenu Marie-Dominique, w: M. Rusecki i inn. (red.), Leksy-
kon teologii fundamentalnej, Lublin – Kraków: Wydawnictwo M 2002, s. 190 – 191; P. Rabczyński, 
Zasłuchany we współczesność. Marie-Dominique Chenu, w: J. Majewski, J. Makowski (red.), Lek-
sykon wielkich teologów XX/XXI wieku, t. 2, Warszawa: Biblioteka Więzi 2004, s, 52 – 62.

3 J.-M. Maldamé, Chenu, Marcel, s. 111 – 113.
4 M.-D. Chenu, Les signes des temps. Réflexion théologique, w: Y. Congar, M. Peuchmaurd 

(red.), L’Église dans le monde de ce temps. Constitution pastorale „Gaudium et spes”, t. 2, Paris: 
Cerf 1967, s. 213 – 214; M.-D. Chenu, Peuple de Dieu dans le monde, Paris: Cerf 1966, s. 51 – 52.
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syntetyczno-krytyczną. Autor artykułu ma nadzieję, że jego praca, z natury rzeczy 
uogólniająca, przyczyni się do zainteresowania osobą i dziełem M.-D. Chenu oraz 
stanie się przyczynkiem do innych krytycznych i szczegółowych opracowań bogatej 
twórczości francuskiego dominikanina.

TEOLOGIA – SCIENTIA SUI GENERIS

Teologia jest dla M.-D. Chenu nauką wyjątkową i oryginalną, nieredukowalną 
do żadnej innej (scientia sui generis)5. Jej specyfika polega na tym, że jest pozna-
niem ludzkim rzeczywistości przekraczającej człowieka, nadprzyrodzonej – samego 
Boga, i to poznaniem przez wiarę, czyli w świetle Bożego Objawienia. Przedmio-
tem wiary jest świadectwo, jakie Bóg daje sam o sobie. Zawiera ono także treści 
noetyczne – konkretną wiedzę dostępną rozumowi, choć – jak podkreśla francuski 
dominikanin – przedmiot wiary pozostaje zawsze niezgłębioną tajemnicą i jego przy-
jęcie dokonuje się w pewnej „wewnętrzności” podmiotu poznającego (człowieka). 
W akcie wiary, który leży u początku refleksji teologicznej, wiara niejako aktywizu-
je rozum i umożliwia wzrost jego możliwości. W ten sposób pomaga człowiekowi 
wznieść się do poziomu partnera Boga w zbawczym dialogu. Ostateczny kształt 
poznania teologicznego – zdaniem Chenu – jest uzależniony od dwóch niereduko-
walnych czynników: tego, co dane w Objawieniu (Objawienie w stanie „surowym”) 
i tego, co zostanie zasymilowane i skonstruowane przez rozum (Objawienie „ucie-
leśnione” przez pracę rozumu). Podstawę do takiego twierdzenia znajduje francuski 
teolog w fakcie, iż to sam Bóg stworzył człowieka z władzą poznawania rozumo-
wego, uzdolnił rozum do działania i w pełni „akceptuje” jego przyrodzone prawa. 
W ten sposób – stwierdza Chenu – Bóg niejako powierzył siebie ludzkiemu rozumo-
wi6. Francuski teolog pragnie uwypuklić znaczenie ludzkiego wysiłku zrozumienia, 
tego, co zostało przyjęte przez wiarę w całym procesie poznania teologicznego.

Chenu tłumaczy, że teologia rodzi się zawsze w obrębie wiary i tym różni się 
od teodycei. Poznanie teologiczne dokonuje się stopniowo, etapami. Wymaga tego 
przedmiot poznania, który nie jest dany podmiotowi poznającemu bezpośrednio i w 
całej pełni7. Jak podkreśla francuski dominikanin, Bóg objawia się w biegu dziejów 
stopniowo, uwzględniając możliwości percepcyjne człowieka, jego uwarunkowa-
nia kulturowe i społeczne. Dlatego też człowiek może go poznawać coraz pełniej, 
zgodnie ze swoją kondycją bytową, uważnie odczytując Boże zamysły w historii 
Objawienia i zbawienia8. Ponadto omawiany myśliciel uwypukla, że Bóg kieruje 
swoje objawiające słowo zawsze do konkretnego ludu, zgromadzenia, społeczno-

5 M.-D. Chenu, La théologie est-elle une science? Paris: A. Fayard 1957.
6 M.-D. Chenu, La Parole de Dieu, t. 1, La fois dans l’intelligence, Paris: Cerf 1964, s. 115 – 116.
7 M.-D. Chenu, Théologie et recherche interdisciplinaire, w: F. Houtart (red.), Recherche in-

terdisciplinaire et théologie, Paris: Cerf 1970, s. 68 – 76; M.-D. Chenu, Définition de l’unité de 
l’enseignement, „Seminarium” 2 (1971), s. 267 – 270.

8 M.-D. Chenu, Définition de l’unité de l’enseignement, s. 272; M.-D. Chenu, Théologie et re-
cherche interdisciplinaire, s. 68; M.-D. Chenu, La littérature comme „lieu” de la théologie, „Revue 
des sciences philosophiques et théologiques” 53 (1969), s. 72, 74.
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ści, co implikuje wspólnotowy, czyli kościelny charakter teologii. Dlatego też nie 
można zapominać, że jest ona nauką kościelną9, a refleksja teologiczna dokonuje 
się zawsze w Kościele. Tylko w przestrzeni eklezjalnej możliwe jest poznawanie 
rzeczywistości objawionej10.

Zdaniem francuskiego dominikanina poznanie teologiczne ostatecznie prowa-
dzi do uszczęśliwiającego widzenia Boga i w nim odnajduje swoją pełnię11. Tak 
więc teologia, ze swej natury posiada charakter spekulatywny i kontemplacyjny12. 
Nie polega na „zdobywaniu” wiedzy o Bogu, pojęć i dystynkcji na drodze wysiłku 
intelektualnego, lecz ma charakter daru, jakim osoba – Bóg obdarowuje drugą osobę 
– człowieka. Taka specyficzna relacja opiera się na zaufaniu i przyjaźni, a ostatecz-
nie prowadzi do zjednoczenia z Bogiem, czyli zbawienia13. Według M.-D. Chenu 
teologia stała się nauką w pełnym tego słowa znaczeniu dopiero w XIII wieku, dzię-
ki pogodzeniu danych rozumu i wiary. Wtedy to nastąpiło przejście od Anzelmiań-
skiego fides quaerens intellectum do Tomaszowego intellectus fidei14.

W bogatym piśmiennictwie francuskiego dominikanina można odnaleźć różne 
określenia teologii. W zależności od kontekstu Chenu nazywa ją aktem poznawania 
słowa Bożego15, próbą zrozumienia wiary16 lub wiarą in statu scientiae17. Wszystkie 
wymienione pojęcia podkreślają racjonalność teologii i jej naukowy status. Oczywi-
ście omawiany myśliciel dostrzega różnicę jaka istnieje pomiędzy naukami ekspe-
rymentalnymi i empirycznymi a teologią, pomiędzy poznaniem rozumowym, a po-
znaniem przez wiarę. Wiara jest przyjęciem świadectwa o przedmiocie zmysłowo 
nieuchwytnym, nadprzyrodzonym, natomiast wiedza to bliższa lub dalsza znajo-
mość rzeczy naturalnych, ujawniających się wprost, opierająca się na oczywisto-
ści wnioskowania. Inny jest rodzaj pewności w poznaniu przez wiarę i w poznaniu 
przez rozum. Wiara daje pewność moralną, nie pozbawioną jednak racjonalności. 
Polega ona na tym, że podmiot poznający przez wiarę nie znajduje argumentów, 
aby wątpić w treści nadprzyrodzone. Przedmiot poznania jawi się wtedy jako wia-
rygodny18. Francuski dominikanin podkreśla, że teologia jest nauką w pełnym tego 
słowa znaczeniu, zgodnie z pierwotnym rozumieniem arystotelesowskim, jako ro-
zumne i organiczne poznanie pewnych danych, wewnątrz specyficznego przyzwo-

 9 M.-D. Chenu, La théologie comme science ecclésiale, „Concilium” 3 (1967) nr 21, s. 85.
10 Jacques Duquesne interroge le Père Chenu, s. 7 – 24, 195 – 196.
11 M.-D. Chenu, Saint Thomas d’Aquin et la théologie, Paris: Seuil 1959, s. 35.
12 M.-D. Chenu, Définition de l’unité de l’enseignement, s. 277 – 278; Jacques Duquesne inter-

roge le Père Chenu, s. 127 – 128.
13 M.-D. Chenu, La Parole de Dieu, t. 1, La fois dans l’intelligence, s. 38.
14 Tamże, s. 131 – 239.
15 Jacques Duquesne interroge le Père Chenu, s. 19.
16 M.-D. Chenu, La théologie comme science ecclésiale, s. 91; Jacques Duquesne interroge le 

Père Chenu, s. 46.
17 M.-D. Chenu, Définition de l’unité de l’enseignement, s. 275 – 276.
18 M.-D. Chenu, La Parole de Dieu, t. 1, La fois dans l’intelligence, s. 116.
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lenia człowieka wierzącego19. Jednocześnie przestrzega przed zgubnym dla teologii 
fideizmem20.

HISTORYCZNOŚĆ TEOLOGII

M.-D. Chenu stwierdza, że istotną cechą teologii jest jej historyczność21. Dys-
kurs teologiczny opiera się na realistycznej koncepcji rzeczywistości; na faktach, 
wydarzeniach, które należą do historii Objawienia. Teolog otrzymuje „dane” kon-
kretne, stanowiące elementy Bożego planu zbawienia, którego realizacja zawsze 
związana jest z czasem. To dzieła Boga żywego, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, 
który w pełni objawił się w Jezusie Chrystusie jako Bóg–Człowiek. Teologia – zda-
niem francuskiego dominikanina – powinna zajmować się historią zbawienia a nie 
porządkiem bytów w sobie czy też pozaczasowymi formami22. Dlatego też Che-
nu proponuje w pracy teologa odejście od metody dedukcyjnej na rzecz metody 
indukcyjnej23. Zadaniem teologa – według omawianego uczonego – nie jest kon-
struowanie systemu abstrakcyjnych prawd, lecz proklamowanie wielkich czynów 
Boga, których dokonał na kanwie historii. Taki sposób uprawiania teologii w pełni 
odpowiada Bożej ekonomii Objawienia i zbawienia24. Chenu określa ją mianem 
teologii „konkretnej i historycznej” (théologie concrète et historique)25. Potwierdze-
nie swojej koncepcji teologicznej francuski dominikanin znajduje w dokumentach  
II Soboru Watykańskiego26 oraz w wypowiedziach papieża Pawła VI27.

W myśli Chenu historyczność teologii znajduje swoje ostateczne uzasadnienie 
w tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. Zdaniem francuskiego dominikanina właśnie 
to wydarzenie jest fundamentem i osnową chrześcijaństwa, ponieważ stanowi naj-
radykalniejszą formę zbliżenia się Boga do człowieka28. Chenu zauważa, że przy-
bierając ludzkie ciało Słowo Boże przyjęło także uwarunkowania czasowe. Dzię-
ki Inkarnacji historia stała się komponentem ludzkiej natury Jezusa Chrystusa29. 
Francuski dominikanin rozumie Wcielenie nie tylko jako jednorazowe wydarzenie, 

19 M.-D. Chenu, La théologie comme science ecclésiale, s. 91.
20 Jacques Duquesne interroge le Père Chenu, s. 129
21 M.-D. Chenu, Une école de théologie: Le Saulchoir, Paris: Cerf 1985, s. 136 – 137;  

M.-D. Chenu, Définition de l’unité de l’enseignement, s. 270 – 272.
22 M.-D. Chenu, La Parole de Dieu, t. 1, La fois dans l’intelligence, s. 128 – 129; Jacques Du-

quesne interroge le Père Chenu, s. 47, 82, 123.
23 M.-D. Chenu, L’opinion publique dans l’Église, w: Censure et liberté d’expression, Paris: 

Desclee de Brouwer 1970, s. 131; Jacques Duquesne interroge le Père Chenu, s. 129 – 130.
24 M.-D. Chenu, La Parole de Dieu, t. 1, La fois dans l’intelligence, s. 131; Jacques Duquesne 

interroge le Père Chenu, s. 118 – 119, 125.
25 M.-D. Chenu, Les signes des temps. Réflexion théologique, s. 213.
26 Jacques Duquesne interroge le Père Chenu, s. 179 – 185.
27 M.-D. Chenu, Peuple de Dieu dans le monde, s. 51 – 52; M.-D. Chenu, Les signes des 

temps. Réflexion théologique, s. 213 – 214.
28 M.-D. Chenu, Le salut est dans l’histoire, w: C. Zanchettin, L’Église interrogée. 11 ques-

tions. 11 réponses, Paris: Centurion 1975, s. 156.
29 M.-D. Chenu, Théologie et recherche interdisciplinaire, s. 72.
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lecz również jako zasadę udzielania się Boga człowiekowi. Mówi nawet o swoistym 
„prawie Wcielenia”. Słowo nieustannie zstępuje w rzeczywistość ludzką, otaczający 
nas świat, niosąc dar zbawienia30. Chenu podkreśla, że Bóg objawił się na kanwie 
historii i poprzez wydarzenia historyczne. Wykorzystał zwyczajny bieg dziejów 
dla nadania im znaczenia religijnego, nadprzyrodzonego. Francuski dominikanin 
podkreśla, że Jezus Chrystus – Wcielony Bóg jest nie tylko początkiem, centrum 
i wypełnieniem historii Objawienia i zbawienia (historia sacra), ale również historii 
uniwersalnej (historia profana)31. Dlatego też badania teologiczne nie mogą pomi-
jać koniunktur czasowych, rzeczywistości ziemskich, faktów, zdarzeń, mimo ich 
nietrwałości i zmienności, a nawet dwuznaczności interpretacyjnej. Wcielenie Syna 
Bożego nieodwołalnie wprowadza rzeczywistość czasu i historii w obszar zaintere-
sowań teologii32.

Zdaniem Chenu konsekwencją Inkarnacji Syna Bożego jest współrozciągłość 
i koincydencja historii uniwersalnej i historii zbawienia33. Omawiany teolog pod-
kreśla, że Bóg nie działa przypadkowo, lecz wykorzystuje konkretne wydarzenia hi-
storii powszechnej, aby odsłonić człowiekowi tajemnicę siebie samego i swojej po-
wszechnej woli zbawczej. Jego Objawienie dokonuje się poprzez ingerencję w bieg 
dziejów. Francuski dominikanin zauważa, że historia uniwersalna staje się w ten 
sposób areną Bożego działania, a nawet więcej, czynnie uczestniczy w historii Ob-
jawienia i zbawienia. Tkwi w niej bowiem swoista „możność uległości” (potentia 
oboedientialis), zdolność, którą należy interpretować w świetle patrystycznej dok-
tryny „ziaren Słowa” (logoi spermathikoi), złożonych w stworzeniu przez Logos –  
Stwórcę. Chenu nazywa również ową potencjalność tkwiącą w dziejach „miejscami 
oczekiwania na Bożą łaską” (pierres d’attente) lub „dobrami świeckimi” (valers 
profanes)34. Omawiany myśliciel jest przekonany o naturalnej „otwartości” historii 
powszechnej na przyjęcie historii zbawienia i jej znaków35. Jak już zostało wspo-
mniane, według francuskiego teologa Bóg nie kieruje jedynie historią świętą, lecz 
także historią uniwersalną. Stwórca jest jednocześnie Zbawcą. Dlatego też niektóre 
wydarzenia w biegu dziejów mogą być przez niego wykorzystane jako objawienio-
we i zbawcze36.

Uwypuklając historyczność teologii Chenu przeciwstawia się idei zbawienia in-
dywidualistycznego i pozahistorycznego, radykalnie rozdzielającej nadprzyrodzo-

30 M.-D. Chenu, La Parole de Dieu, t. 2, L’Évangile dans le temps, Paris: Cerf 1964, s. 94 – 96; 
Jacques Duquesne interroge le Père Chenu, s. 118.

31 M.-D. Chenu, Théologiens du Tiers Monde, „Concilium” 17 (1981) nr 164, s. 37, 39 – 40.
32 M.-D. Chenu, Une école de théologie: Le Saulchoir, s. 137.
33 M.-D. Chenu, La Parole de Dieu, t. 1, La fois dans l’intelligence, s. 332; M.-D. Chenu, 

Pour une théologie du travail, Paris: Seuil 1955, s. 25; M.-D. Chenu, Le salut est dans l’histoire, 
s. 158 – 159.

34 M.-D. Chenu, La Parole de Dieu, t. 2, L’Évangile dans le temps, s. 676 – 678.
35 M.-D. Chenu, La « doctrine sociale » de l’Église, „Concilium” 16 (1980) nr 160, s. 123 – 124; 

M.-D. Chenu, La Parole de Dieu, t. 2, L’Évangile dans le temps,  s. 400 – 402; M.-D. Chenu, Théo-
logie de la matière. Civilisation technique et spiritualité chrétienne, Paris: Cerf 1968, s. 10, 146;  
M.-D. Chenu, Théologiens du Tiers Monde, s. 37; Jacques Duquesne interroge le Père Chenu, s. 70, 72.

36 M.-D. Chenu, La Parole de Dieu, t. 1, La fois dans l’intelligence, s. 325; M.-D. Chenu, Les 
signes des temps, „Nouvelle revue théologique” 97 (1965), s. 35.
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ność od tego, co naturalne, należące do świata. Pragnie w ten sposób przezwyciężyć 
dwoistość myślenia i poznania teologicznego oraz dualizm Wcielenia i stworzenia, 
świata wieczności i świata czasu37.

TEOLOGIA ZNAKÓW CZASU

Egzemplifikacją teologii „konkretnej i historycznej” jest w myśli M.-D. Chenu 
jego refleksja teologiczna nad wydarzeniami historycznymi określanymi mianem 
znaków czasu. I choć odkrycie wartości i sensu tego pojęcia dla życia Kościoła 
i współczesnej teologii zawdzięcza się papieżowi Janowi XXIII, a następnie doku-
mentom II Soboru Watykańskiego, to jednak należy zauważyć, że dopiero w bada-
niach francuskiego dominikanina stało się ono podstawową kategorią opisującą re-
lację Kościół – świat współczesny38. Słusznie jest więc Chenu nazywany teologiem 
znaków czasu.

Omawiany myśliciel nie pozostawił w swoich pismach jednoznacznej defini-
cji znaków czasu. Nie mniej jednak wielokrotnie przybliżał ich pojęcie korzystając 
z dotychczasowych swoich badań, także mediewistycznych, oraz tekstów sobo-
rowych, głównie konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym 
Gaudium et spes, w której opracowaniu uczestniczył jako doradca teologiczny 
biskupa Clauda Rollanda z Madagaskaru, swojego dawnego ucznia39. Warto pod-
kreślić, że francuskiego dominikanina interesowało przede wszystkim teologiczne 
określenie znaków czasu, choć odnosił się również do ich znaczenia socjologiczne-
go i egzegetycznego.

Chenu wyjaśnia, że znaki czasu należą do kategorii znaków, które wypływa-
ją z rzeczywistości historii. Ta cecha odróżnia je od znaków naturalnych (np. ślad 
na śniegu) i umownych, inicjowanych przez człowieka (np. gesty, język). Mimo 
że wpisują się one w konkretne fakty i wydarzenia, to jednak posiadają znaczenie 
przekraczające ich materialność40, zawierają sens ponadhistoryczny41. Są to zjawi-
ska uogólnione i powszechnie uświadomione, obejmujące różne dziedziny aktyw-
ności, wyrażające potrzeby i aspiracje współczesnej ludzkości42. Ponadto francuski 
teolog podaje inne określenia znaków czasu: „cechy współczesności charaktery-
zujące epokę”, „miejsca oczekiwania Bożej łaski, obecności Kościoła w świecie” 

37 C. Geffré, Le réalisme de l’incarnation dans la théologie du Père M.-D. Chenu, „Revue des 
sciences philosophiques et théologiques” 69 (1985), s. 389 – 399; C. Geffré, Théologie de l’incarna-
tion et théologie des signes des temps chez le Père Chenu, w: Marie-Dominique Chenu. Moyen-Âge 
et modernité. Colloque organisé par le Département de la recherche de l’Institut catholique de Paris 
et le Centre d’études du Saulchoir à Paris, les 28 et 29 octobre 1995 sous la présidence de Joseph 
Doré et Jacques Fantino, Paris: Cerf 1997, s. 136.

38 M.-D. Chenu, Les signes des temps. Réflexion théologique, s. 205 – 206; M.-D. Chenu, Les 
signes des temps, s. 29.

39 M.-D. Chenu, Notes quotidiennes au Concile. Journal de Vatican II. 1962 – 1963, Paris: 1995.
40 M.-D. Chenu, Les signes des temps. Réflexion théologique, s. 210; M.-D. Chenu, Les signes 

des temps, s. 31 – 32.
41 M.-D. Chenu, Les signes des temps. Réflexion théologique, s. 211.
42 M.-D. Chenu, Les signes des temps, s. 33.
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(pierres d’attente)43, „wartości ewangeliczne budzące się w biegu historii” (valeurs 
évangéliques)44, „wezwania Ewangelii” (points d’appel à l’Evangile), „zdolności 
przyjęcia łaski Chrystusa” (capacités d’accueil à la grâce du Christ)45, „najwyższe 
dobra ludzkie” (suprêmes biens humains)46, „potentia oboedientialis” (puissances 
obédientielles)47, „wartości ziemskie” (valeurs profanes)48. Wzywają one człowieka 
do kontynuacji Bożego dzieła stworzenia; do postępu cywilizacyjnego i humaniza-
cji świata; do przyjęcia Ewangelii i braterskiej miłości; do jedności i pokoju, a osta-
tecznie do zjednoczenia z Bogiem49.

Na podstawie powyższych wypowiedzi omawianego teologa, można sformu-
łować następującą definicję: znaki czasu to wydarzenia historyczne, naznaczone 
pozytywnymi cechami, obejmujące różne dziedziny ludzkiego życia, które interpre-
towane w świetle wiary stanowią wyraz zbawczej obecności i woli Bożej50. Chenu 
uważa, że właściwe odczytanie znaków czasu dokonuje się na płaszczyźnie teolo-
gicznej przez ich odniesienie do Bożego Objawienia, które realizuje się w postaci 
historii zbawienia, a zadaniem teologów jest stworzenie systemu hermeneutyczne-
go tych fenomenów51. Wysiłek badawczy w dziedzinie rozpoznania i interpretacji 
znaków czasu ma na celu, zdaniem francuskiego dominikanina, odkrycie całego 
bogactwa fenomenów historycznych, poprzez które Bóg poświadcza swą obecność 
w historii i wzywa wspólnotę wierzących do aktualizacji Objawienia52.

Francuski myśliciel wyraźnie stwierdza, że właściwym podmiotem, który od-
krywa teologiczny sens znaków czasu jest cała wspólnota eklezjalna – Kościół poj-
mowany jako lud Boży53. Powołuje się przy tym na treść konstytucji Gaudium et 
spes, gdzie w numerze 4 i 11 zapisano, że skoro lud Boży uczestniczy we współ-
czesnych wydarzeniach, potrzebach i pragnieniach właściwych całej ludzkości, to 
ze względu na swe nadprzyrodzone posłannictwo nie może pozostać ich biernym 
obserwatorem, lecz powinien rozpoznawać i badać te fenomeny w świetle Ewange-
lii, mając na uwadze zawarte w nich znaki Bożej obecności lub Bożych zamysłów. 
Chenu podkreśla jednocześnie, że cała hierarchicznie uporządkowana wspólnota 

43 M.-D. Chenu, Les signes des temps. Réflexion théologique, s. 206; M.-D. Chenu, Les signes 
des temps, s. 37; M.-D. Chenu, La Parole de Dieu, t. 2, L’Évangile dans le temps, s. 643 – 644, 677.

44 M.-D. Chenu, Les signes des temps, s. 30.
45 M.-D. Chenu, Peuple de Dieu dans le monde, s. 57.
46 M.-D. Chenu, La Parole de Dieu, t. 2, L’Évangile dans le temps, s. 644.
47 M.-D. Chenu, Les signes des temps, s. 37.
48 Tamże, s. 37.
49 P. Rabczyński, Znaki czasów według Marie-Dominique Chenu, Olsztyn: WWD 2007, 

s. 87 – 91.
50 P. Rabczyński, Znaki czasów według Marie-Dominique Chenu, s. 80.
51 M.-D. Chenu, Les signes des temps. Réflexion théologique, s. 205 – 206; M.-D. Chenu, Les 

signes des temps, s. 29; M.-D. Chenu, Le salut est dans l’histoire, s. 160 – 161; M.-D. Chenu, Peuple 
de Dieu dans le monde, s. 51 – 52.

52 M.-D. Chenu, Les signes des temps. Réflexion théologique, s. 210 – 225; M.-D. Chenu, Les 
signes des temps, s. 35 – 39; M.-D. Chenu, Peuple de Dieu dans le monde, s. 52 – 53; M.-D. Chenu, 
L’opinion publique dans l’Église, s. 133 – 134.

53 M.-D. Chenu, Les signes des temps. Réflexion théologique, s. 223; M.-D. Chenu, Les signes 
des temps, s. 34 – 35; M.-D. Chenu, Peuple de Dieu dans le monde, s. 51 – 55.



293MARIE-DOMINIQUE’A CHENU KONCEPCJA TEOLOGII ...

wierzących, korzystając z sensus fidei, posiada charyzmat wyjaśniania sensu kon-
kretnych znaków czasu54.

W koncepcji teologii M.-D. Chenu znaki czasu są przede wszystkim znaczą-
cymi wydarzeniami współczesności, które w świetle wiary można traktować jako 
aktualizację Objawienia Bożego w biegu historii. Określał je mianem „miejsc teo-
logicznych w działaniu” (lieux théologiques en acte) – aktualnych loci theologici, 
spełniających rolę źródeł teologii posługującej się metodą indukcyjną, której punk-
tem wyjścia jest konkretne wydarzenie w obecnym życiu i doświadczeniu chrze-
ścijan55. Francuski dominikanin wymienia następujące przykłady tych fenomenów: 
postęp techniczny i odkrycia naukowe służące ogólnoludzkiemu rozwojowi; socja-
lizację, deproletaryzację mas ludzkich; powstanie organizacji międzynarodowych, 
stojących na straży praw człowieka i promujących wartości ogólnoludzkie, takie jak 
prawda, sprawiedliwość, wolność; wyzwolenie z kolonializmu; odkrycie wartości 
pluralizmu kulturowego; ruch ekumeniczny; eklezjalne upodmiotowienie wiernych 
świeckich56. Te nowe loci potwierdzają stałą obecność Boga w Kościele, dziejach 
i świecie57.

*  *  *

Swoisty status naukowy teologii i specyfika teologicznego poznania sprawia, że 
wciąż pojawiają się nowe koncepcje jej uprawiania, które w dużej mierze są odpo-
wiedzią na wyzwania współczesności, na umysłowość człowieka żyjącego w okre-
ślonym czasie i kontekście dziejowym. Ich wspólnym mianownikiem jest chęć prze-
kazywania niezmiennych Bożych prawd w formie zrozumiałej dla wszystkich ludzi 
wszystkich czasów. Niewątpliwie badania naukowe M.-D. Chenu należą do jednych 
z najważniejszych w historii teologii XX w., a jego koncepcja teologii „konkretnej 
i historycznej” wychodzi naprzeciw postulatowi soborowego aggiornamento.

Francuski dominikanin nazywa teologię nauką sui generis. Świadczy o tym jej 
pozycja epistemologiczna. Czerpie ona treści swych badań z Bożego Objawienia, 
które dostępne są podmiotowi poznającemu na drodze poznania przez wiarę. Nie 
oznacza to jednak deprecjonowania rozumu ani popadania w fideizm. Wręcz prze-
ciwnie, zdaniem Chenu teologia w swej istocie jest zrozumieniem wiary, wiarą in 
statu scientiae.

Omawiany myśliciel postuluje włączenie do dyskursu teologicznego refleksji 
nad koniunkturami czasowymi. Historyczność staje się w twórczości Chenu fun-
damentalną cechą teologii, a jej przedmiotem – wydarzenia historii Objawienia 

54 M.-D. Chenu, Les signes des temps. Réflexion théologique, s. 224; M.-D. Chenu, L’opinion 
publique dans l’Église, s. 127.

55 P. Rabczyński, Znaki czasów według Marie-Dominique Chenu, s. 132 – 140.
56 M.-D. Chenu, Les signes des temps. Réflexion théologique, s. 217 – 219.
57 M.-D. Chenu, Une école de théologie: Le Saulchoir, s. 141 – 143; Jacques Duquesne inter-

roge le Père Chenu, s. 126; C. Geffré, Théologie de l’incarnation et théologie des signes des temps 
chez le Père Chenu, s. 142 – 143; C. Geffré, Le réalisme de l’incarnation dans la théologie du Père 
M.-D. Chenu, s. 395 – 397.
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i zbawienia. Stąd konieczność zastosowania w tej dyscyplinie adekwatnej metody 
poznawczej – metody indukcyjnej. Zdaniem francuskiego dominikanina badania 
teologiczne powinny skoncentrować się na tym, co „konkretne i historyczne”, a nie 
na teoretycznych spekulacjach bytowych.

Najważniejszym argumentem uzasadniającym koncepcję teologii Chenu jest 
wydarzenie Wcielenia Syna Bożego, które posiada swój wymiar nadprzyrodzo-
ny, lecz także naturalny, historyczny. Teolog dostrzega funkcjonowanie w świecie 
swoistego „prawa Wcielenia”, które stanowi ogólną zasadę Bożego udzielania się 
człowiekowi. Francuski dominikanin podkreśla stałą inkarnację Słowa Bożego 
w historii, we wszystkie rzeczywistości czasowe. Dzięki Wcieleniu historia stała się 
nosicielem Bożych zamiarów i Bóg jest zawsze w niej obecny. W tej perspektywie 
Chenu mówi o współrozciągłości i koincydencji historii uniwersalnej (powszech-
nej) i historii zbawienia, a nawet o naturalnej dyspozycji tej pierwszej w stosunku 
do przyjęcia łaski zbawienia.

Założenia teologii „konkretnej i historycznej” prowadzą francuskiego domini-
kanina do zainteresowanie się wydarzeniami historycznymi – znakami czasu, któ-
re stają się cennym materiałem badawczym, nowym miejscem teologicznym, po-
przez które dokonuje się aktualizacja Bożego Objawienia. Chenu jest przekonany, 
że historia uniwersalna nie podlega jedynie prawom immanentnym, ale rozwija się 
zgodnie z zamiarami Boga, który nadaje jej kierunek i znaczenie. W ten sposób od-
powiada ona Bożemu planowi Objawienia i zbawienia, staje się historią Objawienia 
i zbawienia całej ludzkości i wszelkiego stworzenia. W tej wyjątkowej waloryza-
cji historii powszechnej centralne miejsce zajmuje tajemnica Wcielenia. Stąd znaki 
czasu – zjawiska historyczne, interpretowane w świetle historia zbawienia, poza 
sensem wypływającym z ich bezpośredniej treści, posiadają również swój sens teo-
logiczny, mogą być interpretowane jako wyraz obecności Boga w dziejach i przejaw 
Jego woli.

MARIE-DOMINIQUE’A CHENU KONCEPCJA TEOLOGII 
„KONKRETNEJ I HISTORYCZNEJ”

STRESZCZENIE

Dorobek naukowy Marie-Dominique’a Chenu (1895 – 1990), francuskiego dominikani-
na, mediewisty i teologa, należy do jednych z najważniejszych w historii teologii XX w. 
Jego koncepcja teologii „konkretnej i historycznej” wychodzi naprzeciw postulatowi odno-
wy Kościoła, wysuniętemu przez II Sobór Watykański. Chenu uważa teologię za naukę sui 
generis, będącą w swej istocie zrozumieniem wiary, wiarą in statu scientiae. Podkreśla jej 
historyczność, która znajduje swoje uzasadnienie w wydarzeniu Wcielenia Syna Bożego. 
Dzięki Inkarnacji historia stała się nosicielem Bożych zamiarów i Bóg jest zawsze w niej 
obecny. Dostrzega wyraźną koekstensywność i koincydencję historii uniwersalnej i historii 
zbawienia (historia profana i historia sacra). Egzemplifikacją teologii „konkretnej i histo-
rycznej” jest refleksja Chenu nad znaczącymi wydarzeniami w biegu historii – znakami 
czasu. Są to wydarzenia historyczne, naznaczone pozytywnymi cechami, obejmujące różne 
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dziedziny ludzkiego życia, które interpretowane w świetle wiary stanowią wyraz zbawczej 
obecności i woli Bożej.

MARIE-DOMINIQUE CHENU’S CONCEPT  
OF “CONCRETE AND HISTORICAL” THEOLOGY

SUMMARY

The French dominican, medievalist and theologian Marie-Dominique Chenu’s 
(1895 – 1990) research work is among the most important in 20th century theology. His 
concept of “concrete and historical” theology is a response to the call for the renewal of 
the Church postulated by the Second Vatican Council. Chenu considers theology to be sui 
generis, in its essence providing the understanding of faith. He emphasises its historicity, 
justified by the Incarnation of the Son of God, owing to which history became the conveyor 
of God’s intentions and is continuously accompanied by Him. He perceives the apparent 
coextensiveness and coincidence of universal history and the history of salvation (historia 
profana and historia sacra). “Concrete and historical” theology is exemplified by Chenu’s 
reflexion on the significant events throughout the course of history – the signs of time. These 
are historical events marked with positive traits from the various areas of human life which 
when interpreted from the perspective of faith constitute the expression of God’s redemptive 
presence and His will.

MARIE-DOMINIQUE CHENU’S KONZEPT  
DER „KONKRETEN UND HISTORISCHEN” THEOLOGIE

ZUSAMMENFASSUNG

Das Forschungswerk der französischen Dominikaner, Mediävist und Theologe Marie-
Dominique Chenu (1895 – 1990) gehört zu den bedeutendsten der Theologie des 20. Jahr-
hunderts. Sein Konzept der „konkreten und historischen” Theologie ist eine Antwort auf den 
Aufruf zur Erneuerung der Kirche, den das Zweite Vatikanische Konzil formuliert hat. Che-
nu betrachtet die Theologie als eine Wissenschaft sui generis, die ihrem Wesen nach das 
Verständnis des Glaubens vermittelt. Er betont ihre Geschichtlichkeit, die durch die Mensch-
werdung des Gottessohnes begründet ist, durch die die Geschichte zum Träger der Absichten 
Gottes wurde und von ihm ständig begleitet wird. Er nimmt die offensichtliche Koextensi-
vität und Koinzidenz von Universalgeschichte und Heilsgeschichte (historia profana und 
historia sacra) wahr. Die „konkrete und historische” Theologie wird durch Chenus Reflexion 
über die bedeutenden Ereignisse im Laufe der Geschichte – die Zeichen der Zeit – veran-
schaulicht. Es handelt sich um geschichtliche Ereignisse mit positiven Merkmalen aus den 
verschiedenen Bereichen des menschlichen Lebens, die, wenn sie aus der Perspektive des 
Glaubens interpretiert werden, Ausdruck der erlösenden Gegenwart Gottes und seines Wil-
lens sind.
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Bp Robert Barron, amerykański filozof i teolog, w swoich publikacjach wskazuje 
na pilną potrzebę obrony chrześcijaństwa. Chodzi o stworzenie „przekonującej apo-
logetyki dla podstawowej narracji wiary”1. Czemu ma służyć ten powrót? Hierarcha 
wyjaśnia to następująco: „konieczne jest pokazanie kulturze żyjącej naukami ścisłymi, 
że jedynie transcendentalna i rozumiejąca przyczyna jest w stanie wyjaśnić to, co 
przypadkowe i dające się zrozumieć z naszego skończonego świata. Kulturze mate-
rialistycznej musimy pokazać, idąc za słowami papieża Benedykta XVI, że Logos jest 
metafizycznie bardziej podstawowy niż byle materia. Kulturze sceptycznej musimy 
pokazać, że wiara w zmartwychwstanie Jezusa jest intelektualnie logiczna i historycz-
nie do obronienia. Konieczne jest pokazanie znudzonej kulturze, że życie w Duchu jest 
wspaniałą przygodą, korespondującą z najgłębszym pragnieniem ludzkiego serca”2.

Od końca XX wieku mamy do czynienia z powrotem apologii/apologetyki3. Zja-
wisko to bywa określane mianem „renesansu apologii”4. Chodzi w nim – zauważa 

* Ks. prof. ucz. dr hab. Przemysław Artemiuk (ur. 1974) – teolog fundamentalny, adiunkt 
w Wydziale Teologicznym UKSW, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży 
oraz przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Ostatnio opublikował 
monografię Kim jest papież w Kościele? Szkice z teologii prymatu (Płock 2022), a także zredagował 
tomy studiów Odcienie polskiego katolicyzmu (Płock 2022) oraz Hermeneutyka i apologia. W kręgu 
myśli teologicznej ks. Henryka Seweryniaka (Płock 2022). ORCID: https://orcid.org/0000-0001-
5337-0329, E-mail: artemiukprzemek@gmail.com

1 R. Barron, Ziarna Słowa. Odnajdywanie Boga w kulturze, tłum. E. Kopocz, Poznań 2019, 
s. 241.

2 Tamże, s. 241 – 242.
3 Na temat współczesnej obrony chrześcijaństwa zob. P. Artemiuk, Renesans apologii, Płock 

2016; Tenże, W obronie spraw najważniejszych. Szkice o apologii. Poznań 2019; Tenże, Nurty 
współczesnej apologii, „Studia Theologica Varsaviensia” 1/2020, s. 10 – 45; Nowa apologia. Czego, 
wobec kogo i jak bronimy?, red. P. Artemiuk, Płock 2020.

4 Zob. P. Artemiuk, Renesans apologii, szczególnie ss. 163 – 215.
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H. Seweryniak – o „skojarzenie pewnego nurtu konserwatywnego czy neokonser-
watywnego we współczesnej filozofii, publicystyce i dziennikarstwie z apologią, 
prądem myśli filozoficznej, teologicznej i literackiej, który towarzyszył formowaniu 
się zrębów Europy czy kultury euroatlantyckiej. Od lat osiemdziesiątych XX wieku 
w Europie i Ameryce dużą popularnością cieszą się publikacje i programy telewizyjne, 
w których daje się odpór prowokacjom i atakom ze strony nowej lewicy, promuje się 
tradycyjne wzorce moralne, rodzinne i wychowawcze, ośmiesza eksperymentowanie 
na obszarze dogmatu, etyki katolickiej i liturgii. Reakcja ta przyjmuje postać ważnego 
sporu cywilizacyjnego. Uczestniczą w nim myśliciele, którzy troszcząc się o przy-
szłość naszego świata, bronią principiów prawego sumienia oraz piszą mocne teksty 
i tworzą przekonujące programy telewizyjne o demograficznym samobójstwie Europy, 
o ekspansji islamu, o dziwactwie pomysłów «małżeństw dla wszystkich» czy adopcji 
dzieci przez pary homoseksualne, o dramacie zalegalizowanej eutanazji. Obrazem, 
słowem i piórem zmagają się oni o mądre, oparte na tradycji i wymaganiach, wycho-
wanie, o zdrową moralność, o patriotyzm polegający na umiłowaniu swojego kraju, 
o uczciwą ekologię, o prawą sztukę i dobre maniery. Chociaż publicyści, filozofowie 
i teologowie z tego nurtu rzadko uważali się za apologetów, niekiedy zapewne z po-
wodu negatywnych konotacji terminu «apologetyka» jako zaciekłej obrony «starego 
porządku», skojarzenie z apologią narzucało się samo. Tym bardziej, że wystarczyło 
nieco tylko odkurzyć tak naprawdę nigdy niezapomnianych prekursorów tego stylu 
myślenia, takich jak Chesterton czy Lewis, którzy apologetami chętnie się nazywali”5.

Współczesna obrona chrześcijaństwa przybiera wieloraką postać6. Cechuje ją 
niezwykłe wprost bogactwo form7. Ukazując tytułowe odcienie współczesnej apo-
logetyki, sięgnę do trzech autorów prezentujących oryginalne spojrzenie na tę dzie-
dzinę chrześcijańskiego zaangażowania8. Odwołam się do myśli A.E. McGratha, 
G. Koukla i O. Guinnessa, przedstawiając ich koncepcje apologetyki. Zamykając 
analizy, ukażę wnioski z nich wypływające.

APOLOGETYKA JAKO OBRONA, ZACHWALANIE 
I PRZEKŁADANIE

Według A.E. McGratha9, apologetyka to taka dziedzina myśli chrześcijańskiej, 
„która koncentruje się na uzasadnianiu podstawowych zagadnień wiary chrześcijań-

5 H. Seweryniak, Teologia fundamentalna i renesans apologii, w: Nowa apologia, s. 9 – 10.
6 Zob. P. Artemiuk, Renesans apologii, s. 219 – 541.
7 Zob. H. Seweryniak, Apologia wiary i nowa ewangelizacja, „Communio” 185/2014, s. 5 – 20; 

Tenże, Apologia i dziennikarstwo, Warszawa 2018; Tenże, Teologia fundamentalna i renesans apo-
logii, w: Nowa apologia, s. 9 – 26.

8 Zob. H. Seweryniak, P. Artemiuk, Apologia w dialogu. Wstęp, w: Bronić czy dialogować? 
O pewnym dylemacie chrześcijaństwa dzisiaj, red. H. Seweryniak, P. Artemiuk, Płock 2016, s. 5 – 10.

9 Alister E. McGrath (ur. 1953) – teolog i apologeta, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz 
King’s College w Londynie, autor licznych prac poświęconych teologii i apologetyce, od lat dysku-
tujący z przedstawicielami nowego ateizmu, więcej informacji na stronie http://alistermcgrath.wee-
bly.com/. W tej części artykułu powtarzam kilka fragmentów mojego wcześniejszego tekstu, zob. 
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skiej oraz ich skutecznym przekazywaniu światu niechrześcijańskiemu”10. Jej celem 
jest „przemiana wiernych w myślicieli, a myślicieli w wiernych. Angażuje ona nasz 
rozum, naszą wyobraźnię i nasze najgłębsze tęsknoty. Otwiera serca, oczy i umy-
sły”11. Ponadto, „wysławia i głosi zasadność intelektualną, bogactwo wyobrażenio-
we oraz duchową głębię Ewangelii sposobami, które mogą trafiać do naszej kultu-
ry”12. Zdaniem A.E. McGratha „apologetykę należy postrzegać nie jako obronną 
i wrogą reakcję przeciwko światu, lecz jako upragnioną sposobność pokazywania, 
chwalenia i prezentowania skarbnicy chrześcijańskiej wiary. Zachęca ona wiernych 
do uświadamiania sobie swojej wiary, jak również wyjaśniania i zachwalania jej 
ludziom spoza Kościoła. Ma na celu prezentowanie intelektualnego, moralnego, 
wyobrażeniowego i relacyjnego bogactwa wiary chrześcijańskiej – częściowo po to, 
aby dodawać wiernym otuchy i pomagać im w rozwijaniu wiary, ale przede wszyst-
kim po to, by umożliwić osobom spoza wspólnoty wiary dostrzeżenie porywającej 
perspektywy, która zajmuje centrum chrześcijańskiej Ewangelii”13.

Angielski teolog, definiując współczesną postać obrony chrześcijaństwa, za-
uważa, że w apologetyce „chodzi o obronę prawdy z łagodnością i poszanowaniem. 
Celem apologetyki nie jest zrażenie ani poniżenie ludzi spoza Kościoła, lecz poma-
ganie im w otwieraniu oczu na realność, wiarygodność i adekwatność wiary chrze-
ścijańskiej”14. A.E. McGrath wskazuje również na trzy zadania przed jakimi stoją 
dzisiaj apologeci. Są nimi obrona, zachwalanie oraz przekładanie. W przypadku 
obrony apologetyka wykrywa przeszkody dla wiary oraz podaje odpowiedzi w celu 
ich przezwyciężenia. Najpierw jednak należy znaleźć odpowiedzi dotyczące wiary 
dla siebie samego. „Apologetyka ma wchodzić dalej i głębiej w wiarę chrześcijań-
ską, odkrywając jej bogactwa”15. W tym zadaniu stojącym przed apologetami ważne 
jest, „aby chrześcijanie pokazywali, że rozumieją te obawy, i nie uważają ich tylko 
za argumenty do łatwego i prostego odrzucenia”16. Zdaniem angielskiego teologa 
osobista postawa i charakter są w apologetyce tak samo istotne jak argumenty i ana-
liza. Można przecież „bronić Ewangelii bez zajmowania postawy obronnej”17.

Drugie zadanie polega na zachwalaniu. Realizując je, odbiorcy mają uświado-
mić sobie „prawdziwość i sensowność Ewangelii”18. Z apologetyki należy wydoby-
wać jej silnie pozytywny wymiar. Polega on na „prezentowaniu całej atrakcyjności 

P. Artemiuk, Obrona chrześcijaństwa dzisiaj: kierunki i metody współczesnej apologetyki, „War-
szawskie Studia Teologiczne” 34/2021, z. 2, s. 7 – 24.

10 A.E. McGrath, Apologetyka po prostu. Jak pomóc poszukującym i sceptykom w odnalezieniu 
wiary, tłum. D. Krupińska, Poznań 2020, s. 11.

11 Tamże
12 Tamże.
13 Tamże.
14 Tamże, s. 15.
15 Tamże, s. 17 – 18.
16 Tamże, s. 18.
17 Tamże.
18 Tamże.



302 PRZEMYSŁAW ARTEMIUK

Jezusa Chrystusa, tak aby osoby pozostające poza wiarą mogły zacząć pojmować, 
dlaczego zasługuje On na tak szczególną uwagę”19.

Trzecie zadanie, to przekładanie. Wynika ono z konstatacji, że „wiele zasadni-
czych idei i zagadnień wiary chrześcijańskiej jest prawdopodobnie nieznanych dla 
sporej grupy odbiorców”20.

Według A.E. McGratha apologetyka zajmuje się trzema istotnymi zagadnienia-
mi. Po pierwsze, rozpoznaje zastrzeżenia lub trudności dotyczące Ewangelii, od-
powiada na nie i pomaga w przezwyciężeniu tych przeszkód dla wiary. Po drugie, 
przekazuje i dzieli się zachwytem nad wiarą chrześcijańską, po to, by inni mogli 
odkryć jej siłę służącą przemianie człowieka. Po trzecie, przekłada, czyli tłumaczy 
i wyjaśnia, dokonuje zatem hermeneutyki podstawowych idei wiary chrześcijań-
skiej na język współczesnego człowieka21. O co zatem idzie w apologetyce, co jest 
jej ideą przewodnią? Angielski teolog podkreśla, że w apologetyce chrześcijańskiej 
chodzi o poważne i ustawiczne zajmowanie się „pytaniami ostatecznymi”, stawia-
nymi przez kulturę, grupę ludzi lub jednostkę w celu ukazania, „w jaki sposób wiara 
chrześcijańska może udzielać sensownych odpowiedzi na takie pytania”22. Ponadto, 
„apologetyka oczyszcza grunt pod ewangelizację, tak jak Jan Chrzciciel przygoto-
wał drogę na przyjście Jezusa z Nazaretu”23.

A.E. McGrath, podkreśla, że w uprawianiu apologetyki ważne jest: rozumienie 
własnej wiary, rozumienie odbiorców, jasny przekaz, znajdowanie punktów stycz-
nych, prezentowanie całej Ewangelii oraz praktyka. Własne rozumienie wiary ma 
mieć „zabarwienie apologetyczne”24. Co oznacza, że apologeta ma „powiązać naj-
ważniejsze zagadnienia wiary z ludźmi”25 i „włączyć do nich ich doświadczenia 
i idee”26. „Oznacza to, że powinniśmy starać się patrzeć na wiarę z perspektywy 
osoby z zewnątrz, pytając, jak na zasadnicze aspekty Ewangelii mógłby reagować 
niewierzący, zamiast skupiać się na dyskusji, którą mogliby między sobą prowadzić 
chrześcijanie”27. Rozumienie odbiorców, to drugi element apologetycznej strategii. 
Każda z osób, zauważa angielski teolog, „ma swoje własne pytania, zastrzeżenia 
i trudności, którymi trzeba się zająć, podobnie jak ma własne „punkty styczno-
ści” i okazje do przekazania wiary”28. Kolejna kwestia, to jasny przekaz. Oznacza 
przełożenie wiary na język, który jest dla odbiorów jasny, to znaczy prezentowanie 
Ewangelii w sposób zrozumiały dla danej epoki. Znajdowanie punktów stycznych, 
to czwarty punkt metody apologetycznej. Chodzi w nim o odnalezienie tego, co 
w kulturze współczesnej i ludzkim doświadczeniu wspólne, styczne z Ewangelią. 
„Naszym zadaniem, wyjaśnia A.E. McGrath, jest próba zintensyfikowania tych 

19 A.E. McGrath, Apologetyka po prostu, s. 18.
20 Tamże, s. 19.
21 Zob. tamże, s. 21.
22 Tamże.
23 Tamże.
24 Tamże, s. 35.
25 Tamże.
26 Tamże.
27 Tamże.
28 Tamże,
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świadectw (w naturze, społeczeństwie czy też kodeksie moralnym) i użycie ich jako 
punktu stycznego, aby głosić chrześcijańską Ewangelię”29. Prezentowanie całej 
Ewangelii, piąty element strategii, to troska, by przekaz podstawowych treści nie 
był zubożony. Apologeta powinien skrupulatnie odróżniać, co jest orędziem chrze-
ścijańskim, a co jego własnymi poglądami. „Jeśli nie uda nam się tego uczynić, to 
będziemy prezentować naszym odbiorcom nie chrześcijańską Ewangelię, lecz tylko 
te jej aspekty, które akurat uważamy za ważne i interesujące”30. Ostatni, szósty ele-
ment, to praktyka. O to przede wszystkim chodzi w apologetyce. Należy podejmo-
wać działania apologetyczne w codzienności. „Apologetyka jest zarówno nauką, jak 
i sztuką. Nie chodzi w niej o wiedzę, lecz o mądrość”31.

A.E. McGrath, kreśląc metodologię apologetyki, zauważa, że „można ją przy-
równać do odsuwania zasłon, żeby ludzie mogli dojrzeć, co znajduje się za nimi, 
podnoszenie diamentu do światła, by jego fasety zamigotały i zaczęły się mienić 
w świetle słońca”32. W apologetyce chodzi więc o ustawianie bram do wiary, czyli 
otwieranie drzwi, odsuwanie zasłon, obracanie czegoś do światła. Wszystko po to, 
by ukazać rzeczy z większą ostrością. Według angielskiego teologa apologetyka 
„zajmuje się budowaniem mostów pozwalających ludziom przejść ze świata, który 
już znają, do takiego, który muszą odkryć. Zajmuje się pomaganiem w odnajdy-
waniu drzwi, o których być może nigdy nie wiedzieli, aby pozwolić im przez nie 
zajrzeć i wejść do świata, który przekracza wszystko, co mogliby sobie wyobrazić. 
Apologetyka otwiera oczy i drzwi, ustawiając bramy dla wiary chrześcijańskiej”. 
Oczywiście, nie zawsze tak wyglądała obrona chrześcijaństwa. Zdecydowanie czę-
ściej apologetyka, odpowiadając na racjonalistyczną kulturę, stosowała argumenty, 
po to, by wykazać zgodność wiary z rozumem. Kryterium prawdy było dla oponen-
tów najważniejsze, dlatego taką metodę przyjmowali apologeci. Współczesna apo-
logetyka, nie rezygnując z argumentowania, które jest jej integralnym elementem, 
w obliczu słabnięcia racjonalizmu w kulturze, odwołuje się do innych metod apolo-
getycznych. Po pierwsze, stosuje wyjaśnienie (brama pierwsza), czyli chce, broniąc 
chrześcijaństwa, o nim powiedzieć. Wyjaśnia na czym ono polega33. Po drugie, sto-
suje argumentację (brama druga), to znaczy chce w sposób rozumowy przedstawiać 
racje na rzecz Boga. Jest to klasyczne podejście apologetyczne. Po trzecie, opo-
wiada historię (brama trzecie). Ponowoczesność kładzie duży nacisk na opowieść. 
Rezygnując z wielkich narracji, charakterystycznych dla czasów nowożytnych, 
chętnie wraca do opowieści biblijnych. Posługując się kategorią mitu, apologetyka 
wykorzystuje tę ponowoczesną tęsknotę za nową formą i opowiada historię, która 
daje odpowiedzi na cztery zasadnicze kwestie: Kim jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Co 
jest nie tak? Jakie jest rozwiązanie? Po czwarte, apologetyka posługuje się obrazami 
(brama czwarta). W epoce ponowoczesnej to obrazy, a nie słowa, stają się najwyższą 
formą komunikacji. Apologeci, wiedząc o tym, uczą się „zamieszkiwać obraz, ma-

29 Tamże, s. 36.
30 Tamże, s. 36 – 37.
31 Tamże, s. 37.
32 Tamże, s. 121.
33 Zob. tamże, s. 124.
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nipulując nim i sprawdzając, czy dobrze pasuje do realiów naszego świata”34. Poza 
wspomnianymi bramami istnieje jeszcze wiele innych podejść mających potencjał 
apologetyczny. Są nimi filmy, poezja, dzieła sztuki. Z pewnością zostaną wykorzy-
stane przez kolejnego pokolenia apologetów.

A.E. McGrath rozumie apologetykę bardzo szeroko. Jej rolą nie jest jedynie 
obrona, ale także zachwalanie i przekładanie prawd wiary. Dlatego zajmując się 
metodologią współczesnej obrony chrześcijaństwa, proponuje najpierw dogłębnie 
zrozumieć własną wiarę, by potem do niej zaprosić innych i wobec niezrozumienia 
oraz zarzutów skutecznie jej bronić. Apologetyka według A.E McGratha zajmuje 
się zarówno obroną chrześcijaństwa, jak i wprowadza w głębię wiary i ją uzasadnia.

APOLOGETYKA JAKO SZTUKA DYPLOMACJI

G. Koukl35 z kolei, zauważa, że „apologetyka nie cieszy się zbyt dobrą renomą 
wśród tych, którzy nie są jej wielbicielami. Apologeci z definicji bronią wiary. Oba-
lają fałszywe idee, tępią spekulacje przeciwne poznaniu Boga. Wielu ludziom te 
słowa kojarzą się z walką: zbudujmy barykadę, podnieśmy zwodzony most, bagnet 
na broń. Ładuj! Cel! Pal! Nic zatem dziwnego, że zarówno wierzącym, jak i niewie-
rzącym apologetyka kojarzy się ze starciem. Obrońcy nie bawią się w dialog, ale 
stają do walki”36.

Amerykański apologeta proponuje jednak inną metodą: „choć toczy się realna 
walka, nasze potyczki powinny przypominać raczej rozmowy dyplomatyczne niż 
desant w Normandii. […] chciałbym nauczyć się dyplomacji i zaproponować me-
todę, którą nazwałbym modelem ambasadora. Podejście to opiera się bardziej na 
przyjaznej ciekawości – będącej rodzajem spokojnej dyplomacji – niż na konfron-
tacji”37.

Na czym miałaby polegać metoda według tego apologety? Zdaniem G. Koukla 
wymaga ona trzech podstawowych umiejętności. Po pierwsze, „ambasadorzy Chry-
stusa powinni mieć elementarną wiedzę konieczną do wykonywania tego zadania. 
Muszą znać najważniejszą treść Dobrej Nowiny o królestwie Bożym, a także wie-
dzieć coś na temat przezwyciężania przeszkód, na jakie mogą natrafić, pełniąc swo-
ją misję dyplomatyczną”38. Po drugie, same informacje na temat chrześcijaństwa nie 
wystarczą. Potrzeba jeszcze mądrości, która uwiarygodni przesłanie. „Wymaga to 
narzędzi dyplomaty, a nie broni wojownika, umiejętności taktycznych, a nie brutal-

34 A.E. McGrath, Apologetyka po prostu, s. 143.
35 Gregory Koukl (ur. 1950) – wykładowca apologetyki i filozofii na Uniwersytecie w Biola. 

Od wielu lat zaangażowany w działalność apologetyczną. Założyciel i przewodniczący organizacji 
Stand to Reason (str.org), której celem jest edukowanie chrześcijan w zakresie apologetyki chrześci-
jańskiej.

36 G. Koukl, Taktyka. Plan gry, czyli jak rozmawiać o wierze chrześcijańskiej, tłum. M. Wójcik, 
Warszawa 2020, s. 25.

37 Tamże.
38 Tamże, s. 30.
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nej siły”39. Po trzecie, istotny jest również charakter apologety-dyplomaty. „Wiedza 
i mądrość są atrybutami konkretnej osoby. Jeśli nie usposabia ona cech królestwa, 
któremu służy, będzie to podawać jej słowa w wątpliwość i udaremniać jej wysił-
ki”40. Według G. Koukla, w dialogu z niewierzącymi wszystkie trzy umiejętności, 
czyli wiedza, mądrość i postawa, odrywają istotną rolę.

W działaniach apologetycznych należy także zwrócić uwagę na strategię. Jej 
przedmiotem „jest całość sytuacji, operacja na dużą skalę, rozstawianie sił przed na-
tarciem”41. Amerykański apologeta strategię rozumie następująco: „jako naśladowcy 
Chrystusa, mamy ogromną przewagę strategiczną, nasza pozycja wyjściowa opiera 
się bowiem na samej treści tego, co głosimy. To, w co wierzymy, obroni się przy 
najbardziej wnikliwym dochodzeniu, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę poglądy 
alternatywne”42. Ponadto, strategia zawiera dwa wyraźne obszary. Pierwszy z nich, 
to apologetyka ofensywna. Jej zadaniem jest dowodzenia słuszności chrześcijań-
stwa. W tym zakresie apologeta dowodzi słuszności chrześcijaństwa, przedstawia 
argumentację za istnieniem Boga i zmartwychwstaniem Jezusa oraz uzasadnia wiarę 
chrześcijańską. Drugi obszar, to apologetyka defensywna, która koncentruje się na 
wyzwaniach, odpowiedziach i obronie chrześcijaństwa. Wątkami najczęściej doma-
gającymi się apologii są autorytet i prawdziwość Biblii czy obecność zła w świecie.

Strategia wskazuje więc na wartość merytoryczną apologetyki. Obok niej poja-
wia się taktyka, która odgrywa istotną rolę w działaniach apologetycznych. „Choć 
nasze podejście ma charakter dyplomacji, a nie zbrojnego starcia, to militarne po-
równanie może się okazać pomocne w odróżnieniu strategii od taktyki. Taktyka, 
dosłownie «sztuka działania», skupia się na konkretnej, bieżącej sytuacji, dotyczy 
praktycznej choreografii poszczególnych detali. Nierzadko zdarza się, że zręczny 
dowódca zyskuje przewagę nad dysponującym lepszym sprzętem czy silniejszym 
liczebnie przeciwnikiem dzięki wprawnym manewrom taktycznym”43.

Taktyka w perspektywie apologetycznej to nauka „technik manewrowania 
w rozmowach na trudne tematy”44. Według G. Koukla, „będzie pomocna w takim 
zorganizowaniu zasobów, by móc zręcznie je wykorzystać. Podsunie nam podejścia, 
które każdy z nas może zastosować w praktyce, by stać się bardziej przekonują- 
cym”45. Amerykański apologeta zastrzega, że taktyka nie jest w żadnym razie ani 
manipulacją, ani trikiem, ani tym bardziej podstępną zagrywką. „Nie są to przebie-
głe fortele, które mają na celu wprawienie drugiej osoby w zakłopotanie i zmuszenie 
jej do przyznania ci racji. Nie służą do umniejszania innych czy poniżania tych, któ-
rzy mają inne zdanie niż ty, żebyś mógł zdobywać kolejne duchowe trofea”46. Podej-
ście taktyczne G. Koukl wyjaśnia w następujący sposób: „wymaga tyleż uważnego 
słuchania, co przemyślanych odpowiedzi. Trzeba wytężyć uwagę i być przygoto-

39 Tamże.
40 Tamże.
41 Tamże.
42 Tamże.
43 Tamże, s. 31.
44 Tamże.
45 Tamże, s. 32.
46 Tamże.
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wanym, by odpowiednio zareagować na nowe informacje. Ta metoda przypomina 
bardziej rozgrywkę jeden na jeden w koszykówkę niż partię szachów”47.

Amerykański apologeta proponuje szereg taktyk apologetycznych, nadając im 
oryginalne nazwy. Pierwsza z nich to technika „Columbo”. Nawiązuje do działań 
porucznika o tym nazwisku, bohatera jednego z seriali kryminalnych. Z pozoru jest 
on nieporadnym policjantem, który wygląda na niegroźnego fajtłapę. Okazuje się 
jednak, że jego postawa, sposób prowadzenia śledztwa, to mistyfikacja. Columbo 
ma bowiem sprecyzowany plan, który konsekwentnie realizuje, przechodząc od 
jednego pytania do drugiego. „Kluczem do taktyki «Columbo» jest przejście do 
ofensywy niezauważenie przez zadawanie starannie dobranych pytań, aby posunąć 
się rozmowę we właściwym kierunku”48. G. Koukl dodaje: „pytania są doskonałym 
sposobem na nawiązanie rozmowy. Są z natury interaktywne, ponieważ zapraszają 
drugą stronę do podjęcia dialogu. Jednocześnie są one neutralne, co chroni cię przed 
popadnięciem w prawienie morałów, za to pozwalają pójść do przodu bez koniecz-
ności przedstawiania własnego zdania”49.

Drugi rodzaj taktyki apologetycznej to „samobójstwo”. Wykorzystuje ona fakt, 
„że wiele błędnych poglądów łatwo ulega autodestrukcji”50. Są to najczęściej twier-
dzenia wewnętrznie sprzeczne, dlatego obalają same siebie. G. Koukl podkreśla, 
że „przekonania, które naruszają zasadę niesprzeczności, są koniecznie fałszywe. 
Oznacza to, że nie da się ich w żaden sposób naprawić […]. Jeżeli dane twierdzenie 
implikuje sprzeczność […] – nie ma szans na przywrócenie go do życia. Dlatego 
też obecność sprzeczności stanowi ostateczny cios, pozwalający obalić dany argu-
ment czy punkt widzenia”51. Zadaniem apologety jest rozpoznawanie tego rodzaju 
twierdzeń i radzenie sobie z nimi. Należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na 
założenie lub roszczenie, a następnie zapytać, czy stosuje się ono także do samego 
siebie. „Jeżeli tak, to czy spełnia określone przez siebie kryteria, czy też zachodzi 
tu wewnętrzna sprzeczność. Jeżeli dokładnie te same powody, które przemawiają za 
poglądem twojego rozmówcy (lub odrzuceniem twojego), obalają same siebie, to 
tak pogląd ulega samozniszczeniu”52.

Trzecia taktyka, to „zdejmowanie dachu”. G. Koukl przedstawia ją następująco: 
technika ta „ma na celu wykazać, że niektóre poglądy dowodzą zbyt wiele. Jeżeli 
potraktować je na serio, prowadzą do sprzecznych z intuicją, a nawet absurdalnych 
wniosków. Inna nazwa tego zabiegu to reductio ad absurdum”53. Posługując się tą 
techniką, najpierw apologeta sprowadza pogląd do jego podstawowego argumen-
tu. Następnie poddaje go próbie, sprawdzając, czy nie dojdzie się do absurdalnych 
wniosków, trzymając się konsekwentnie logiki tego wywody. W końcu zaprasza 
rozmówcę do przyjrzenia się wnioskom, w których pełno jest sprzeczności. „«Zdej-
mowanie dachu» działa, ponieważ ludzie zostali stworzeni na obraz Boga i muszą 

47 G. Koukl, Taktyka, s.  32.
48 Tamże, s. 51.
49 Tamże, s. 60.
50 Tamże, s. 109.
51 Tamże, s. 121.
52 Tamże.
53 Tamże, s. 155 – 156.
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żyć w stworzonym przez Niego świecie. Każdy, kto zaprzecza tym faktom, żyje 
w napięciu pomiędzy tym, co sam mówi na temat świata, a tym, jaki świat rzeczywi-
ście jest. Aby chronić się przed tą sprzecznością, ludzkość sama się oszukuje – bu-
duje sobie nad głową «dach», który ma ją chronić przed logicznymi implikacjami jej 
własnych poglądów. Nasza technika ma usunąć ten dach, aby pozbawić rozmówcę 
fałszywego poczucia bezpieczeństwa, a następnie pokazać mu prawdę”54.

Kolejna taktyka to „walec parowy”. Mianem tym G. Koukl określa osoby, które 
chcą przekonać chrześcijan do swoich racji nie przy użyciu faktów czy argumen-
tów, ale siłą emocji i swojej osobowości. Wysuwają one zarzuty, nie pozwalając 
na refleksję i odpowiedź. „Osoba o cechach walca parowego zachowuje się w cha-
rakterystyczny sposób. […]. Ponieważ walce są agresywne, trzeba się im agresyw-
nie przeciwstawić, choć nie trzeba być przy tym niegrzecznym”55. Amerykański 
apologeta proponuje w tym celu podjęcie następujących działań. Krok pierwszy, 
to łagodny sprzeciw, stanowcze przerwanie. Krok drugi polega na zawstydzeniu 
„poprzez bardzo bezpośrednią prośbę o przestrzeganie zasad grzeczności”. Krok 
trzeci, to odpuszczenie. „Nigdy nie opowiadaj na brak grzeczności rozmówcy wła-
sną nieuprzejmością. Pozwól mu mieć ostatnie słowo, a potem spokojnie odejdź”56.

Taktyka czwarta, którą G. Koukla określa mianem „wielki uczony”, polega na 
poszukiwaniu uzasadnienia dla przedstawianych poglądów u specjalistów. Zasto-
sowanie tej techniki apologetycznej pozwala ustalić, „czy powołanie się na dany 
autorytet jest uzasadnione, czy też nie. Taktyka ta zasadza się na różnicy między 
informowaniem a edukowaniem”57. Z tekstu lub artykułu można poznać poglądy 
danego autora, czyli informacje. Gdy jednak dowiemy się, dlaczego dany autor tak 
myśli, zyskujemy edukację. Taktyka ta chroni przed „popadnięciem w często popeł-
niany błąd, zwany błędem opinii eksperta”58. Tego rodzaju taktyka jest skuteczna 
w sytuacji, gdy ktoś przywołuje zdania badaczy, stosując je jako argument przeciw-
ko naszemu stanowisku. „Kluczem do taktyki”, wielkiego uczonego „jest spojrzenie 
na to, co kryje się za opinią uczonego i zbadanie uzasadnienia jego przekonań”59.

„Poproszę o fakty”, to ostatnia taktyka, którą wyróżnia G. Koukl. Jej zastoso-
wanie wymaga dwóch rzeczy. Po pierwsze, świadomości, że wiele zarzutów uży-
wanych przez przeciwników chrześcijaństwa opiera się na błędnych informacjach, 
które łatwo obalić, przywołując fakty. Po drugie, znajomości samych faktów, które 
przesądzają o słuszności. „Nie jest to w tej taktyce wymóg absolutnie niezbędny, 
ponieważ złą odpowiedź można czasem rozpoznać nawet wtedy, gdy nie zna się pra-
widłowej. Jednak znajomość prawidłowej odpowiedzi ma zasadnicze znaczenie dla 
stosowania taktyki «poproszę o fakty», a często potrzebnych informacji nie trzeba 
daleko szukać”60.

54 Tamże, s. 156.
55 Tamże, s. 159.
56 Tamże, s. 165.
57 Tamże, s. 167.
58 Tamże, s. 168.
59 Tamże, s. 175.
60 Tamże, s. 177.
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Zamykając refleksję nad taktykami apologetycznymi, G. Koukl przedstawia 
dziesięciopunktowe credo apologety/ambasadora61. Ma on być:

Po pierwsze, gotowy, czyli otwarty na możliwość zaprezentowania wiary 
w Chrystusa.

Po drugie, cierpliwy, to znaczy przede wszystkim słucha, by zrozumieć drugą 
stronę, grzecznie i z szacunkiem rozmawiając z każdym, kto ma inne zdanie.

Po trzecie, rozsądny – jego przekonanie nie wynikają z uczuć, w rozmowie 
przedstawia racje, powody, w dyskusji jest aktywny, szukając odpowiedzi.

Po czwarte, przygotowany taktycznie – rozpoznaje rozmówcę, dostosowuje się 
do niego, manewruje, wszystko po to, by zakwestionować jego błędne myślenie, 
a własną argumentację przedstawić w sposób jasny, zrozumiały i przekonujący.

Po piąte, zrozumiały – oznacza to, że dba o język, jakim się posługuje, nie cho-
dzi mu jedynie o samą retorykę czy żargon.

Po szóste, fair – podchodzi do adwersarza z szacunkiem, słucha w sposób otwar-
ty i ze zrozumieniem.

Po siódme, uczciwy, czyli liczą się dla niego fakty, zgodnie z prawdą przedsta-
wia własne argumenty, nie zaniżając głosu przeciwnika.

Po ósme, pokorny, nie przekracza własnych granic, ale ma świadomość warun-
kowości wypowiadanych twierdzeń.

Po dziewiąte, atrakcyjny – jest w jego postawie klasa, wyrażająca się w uprzej-
mości, grzeczności i manierach.

Po dziesiąte, zależny – ma świadomość, że nic dobrego bez Boga nie uczyni.
G. Koukl apologetykę postrzega jako sztukę wyważonej dyplomacji, która bez 

odpowiedniej taktyki nie może dzisiaj zaistnieć. W tym celu proponuje, by apolo-
geta stał się ambasadorem, które będzie posługiwał się odpowiednią strategią oraz 
adekwatnymi taktykami. Dzięki nim prowadzone spory i obrona chrześcijaństwa 
mogą okazać się skuteczniejsze.

APOLOGETYKA JAKO MOWA BŁAZNA

O. Guinness62 definicję apologetyki rozpoczyna od następującej konstatacji: 
„obecnie wszyscy zajmują się niestrudzenie autopromocją – prezentują się, tłuma-
czą się, bronią się, sprzedają się bądź dzielą się swoimi przemyśleniami i emocjami 
w sposób niespotykany w historii ludzkości. To dlatego można powiedzieć, że żyje-
my w wielkiej świeckiej erze apologetyki. Cały świat zajmuje się apologetyką, bez 
wiedzy o tym, jak rozumieją ją chrześcijanie. Wszyscy jesteśmy apologetami, nawet 
jeśli tylko publikujemy aktualizacje na Tweeterze lub innych portalach, dzieląc się 
nimi z wirtualnymi przyjaciółmi i cyberspołecznością. Mówi się nam, że wielkim 
celem życia jest zdobywanie jak największej uwagi społecznej i docieranie z pro-
duktami do jak najszerszego grona odbiorów na świecie – a przecież najważniejszym 

61 Zob. G. Koukl, Taktyka, s. 190 – 200.
62 Os Guinness (ur. 1941) – angielski pisarz, krytyk społeczny i apologeta, autor lub redaktor 

ponad trzydziestu książek, założyciel organizacji Trinity Forum, więcej informacji na stronie http://
www.osguinness.com.
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naszym produktem jesteśmy My”63. Chrześcijanie z kolei, mają być przygotowani 
do tej nowej epoki. O. Guinness zauważa: „My, wyznawcy Jezusa, jesteśmy świad-
kami prawdy i sensu Jego życia, śmierci i zmartwychwstania, które stanowią sed-
no naszego powołania. Jesteśmy rzecznikami naszego Pana, a głoszenie Go mamy 
zapisane w genach. Nasza wiara jest apologetyczna w całym tego słowa znaczeniu. 
Bez względu na media, wielu z nas wciąż jeszcze nie osiągnęło w sztuce apologe-
tyki poziomu dorównującego Dobrej Nowinie, która dociera w głąb ludzkiego ser-
ca, dorównującego też subtelności ludzkiego umysłu, jego potędze i elastyczności, 
spektrum ludzi i spraw napotykanych przez nas na co dzień w tym wyjątkowym 
świecie, w którym «wszyscy są teraz wszędzie»”64.

Angielski pisarz pyta, czym dla chrześcijan dzisiaj jest apologetyka? Jego zda-
niem, „z jednej strony nasza epoka daje największą możliwość składania chrześci-
jańskiego świadectwa od czasów Jezusa i apostołów”65. Z drugiej zaś, „musimy się 
realnie zmierzyć z licznymi wyzwaniami nowej ery komunikacji, ponieważ pewne 
jej osobliwości w istocie utrudniają komunikację, zamiast ją ułatwiać. Musimy rów-
nież poradzić sobie z faktem, że epoka globalizacji odsłoniła słabości w naszym 
obecnym podejściu do dzielenia się wiarą i wymagają one naprawienia – przede 
wszystkim wiele prób chrześcijańskiej apologetyki dostało się we wzburzone wody 
wielkiego zderzenia filozofii modernizmu i postmodernizmu”66. O. Guinness propo-
nuje „uzdrowienie podstawowego i poważnego braku we współczesnej komunikacji 
chrześcijańskiej”67. Co nim jest? Według angielskiego apologety, sztuka perswazji, 
którą chrześcijanie zatracili. „Połączenie odejścia od ewangelizacji, rozejście się 
ewangelizacji, apologetyki i postawy ucznia oraz ignorowanie ludzkiej różnorodno-
ści stanowi poważny problem. Prawdopodobnie właśnie to stoi za faktem, że wielu 
chrześcijan, pojąwszy nieskuteczność współczesnych podejść i wyczuwając nie-
popularność i niewiarygodność chrześcijańskiego świadectwa, po prostu zamilkło 
i zrezygnowało z ewangelizacji w ogóle, czasami z ulgą chowając swoje wykrę-
ty za maską nowo odkrytego zamiłowania do sprawiedliwości społecznej, której 
wolno zapomnieć już o nieokrzesanym stylu Ewangelii”68. Według O. Guinnessa, 
tracąc perswazję, chrześcijańska komunikacja zatraciła rdzeń istotny dla swojej mi-
sji. Angielski badacz wyjaśnia to zjawisko następująco: „chrześcijańska apologia 
miała na przestrzeni wieków wielu partnerów w dyskusji – w szczególności była 
to wielka tradycja klasycznej retoryki zapoczątkowana przez Greków i Rzymian. 
Miała również licznych oponentów i sparingpartnerów – ostatnimi czasy orzeźwia-
jącym wezwaniem okazali się nowi ateiści. Wszystkie te wyzwania niosły niewąt-
pliwie korzyści, lecz do ich niefortunnych efektów ubocznych należy zaliczyć to, że 
wielu apologetów straciło kontakt z ewangelizacją i skupiło się na «argumentach», 

63 O. Guinness, Mowa błazna. Odkrywanie sztuki chrześcijańskiej perswazji, tłum. A.P. Wyszo-
grodzka-Gaik, Warszawa 2020, s. 13 – 14.

64 Tamże, s. 14.
65 Tamże.
66 Tamże.
67 Tamże,
68 Tamże, s. 15.
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a zwłaszcza na wygrywaniu sporów, z nie zjednywaniu serc i umysłów ludzi”69. 
Dlatego O. Guinness proponuje: „musimy na nowo połączyć ewangelizację z apolo-
getyką i zadbać o to, by nasze najlepsze argumenty kierować na zjednywanie ludzi, 
a nie tylko zwyciężanie sporów. Równocześnie powinniśmy dążyć do tego w spo-
sób, który zgadza się z sama Ewangelią”70.

Przywracając perswazji jej miejsce, angielski krytyk jest przekonany, że tylko 
w ten sposób chrześcijanie mogą zmierzyć się ze słabościami, jakich doświadcza-
ją. O. Guinness stwierdza: „niemal każde nasze świadectwo i przejaw komunikacji 
zakłada, że ludzie są otwarci na nasze słowa, a przynajmniej zainteresowani, nawet 
jeśli nie czują potrzeby, by je usłyszeć. Tymczasem większość ludzi po prostu nie 
jest otwarta, ani zainteresowana, ani w potrzebie, a w większej części rozwiniętego 
współczesnego świata żyje mniej otwartych ludzi niż pokolenie wcześniej. Wręcz 
więcej osób prezentuje wrogie nastawienie, a chrześcijaństwo zachodnie nie spoty-
kało się z taką wrogością od stuleci”71. Wobec eksplozji pluralizmu, wojny kulturo-
wej i postępującej laicyzacji chrześcijanie winni zacząć mówić wieloma językami, 
a nie tylko chrześcijańskim. Należy „w sposób perswazyjny przemawiać do serc 
i umysłów ludzi, którzy na początku często słuchają nas z uprzedzeniem, pogardą, 
zniecierpliwieniem, a niekiedy gniewem”72. Taką postawę prezentowali zarówno 
prorocy Starego Testamentu73, jak i sam Jezus. W jego działaniach „znajduje się 
wspaniały styl kreatywnej perswazji – którą można by nazwać proroczą perswazją 
– i głębokie zrozumienie, dlaczego taka perswazja jest potrzebna i jak działa”74. Się-
gając do Biblii, wyjaśnia angielski apologeta, w jej kontekście nie może nie zauwa-
żyć współczesnej kondycji świata: „zbyt wiele osób nie chce uwierzyć w to, czym 
się dzielimy, ani nawet wysłuchać, co mamy do powiedzenia, a naszym wyzwaniem 
jest pomóc im dostrzec to wbrew ich woli”75.

Zdaniem O. Guinnessa, sztuka perswazji stoi w opozycji do zachodnich metod 
komunikacji. Są one często jednowymiarowe, prozaiczne i nad wyraz nieskuteczne. 
Odbudowanie kreatywnej perswazji może pomóc chrześcijanom na dwa sposoby. 
Po pierwsze, pozwoli wyjść z tragicznego impasu, w jakim znalazło się chrześci-
jaństwo. Po drugie, sama sztuka perswazji przywróci chrześcijanom świadomość 
samych siebie. Ponadto, metoda perswazji musi być związana z krzyżem Jezusa, 
skupiona na nim, czyli ma przybrać postać krzyżową. Ma także pokazywać, że „de-
cyzje nie należą do nas, tylko do Boga. Bóg bowiem jest swoim głównym obrońcą, 
najlepszym apologetą i tym, który stawia przed światem wyzwanie „przedstawienia 
swojej sprawy”. I, jak powiada Jezus, to jego Duch, Duch prawdy, wykonuje klu-
czową część pracy związanej z przekonywaniem i udowadnianiem”76.

69 O. Guinness, Mowa błazna, s. 16.
70 Tamże.
71 Tamże, s. 20.
72 Tamże, s. 21.
73 Zob. tamże, s. 21 – 24.
74 Tamże, s. 24.
75 Tamże.
76 Tamże, s. 26.
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U podstaw utraconej sztuki perswazji leży chrześcijańska apologia, rozumia-
na jako „sztuka prawdy chrześcijańskiej i chrześcijańskich prawd”77. O. Guinness 
podkreśla, że „pierwsi apologeci chrześcijaństwa z czasów Imperium Rzymskiego 
stali w obliczu wyzwania polegającego na przedstawieniu przesłania tak nowego, że 
aż obcego dla pierwszych odbiorców, jak również na określeniu, co owo przesłanie 
oznaczało w epoce klasycznej oraz jej wyrafinowanych i ugruntowanych sposobów 
myślenia. W przypadku współczesnego świata wyzwaniem jest przedstawienie cze-
goś tak dobrze znanego, że aż nieznanego w ogóle, a równocześnie rodzącego w lu-
dziach przekonanie, że są tym zmęczeni”78. Angielski pisarz chrześcijańską sztukę 
perswazji sytuuje w obrębie apologetyki i stwierdza, że stanowi ona jej ważną część. 
Jej zadaniem jest przekonywanie do wiary chrześcijańskiej. Jednak „nie istnieje 
żadna makteoria w przypadku perswazji”79. Ponadto, „odzyskanie sztuki perswazji 
nie będzie łatwe ze względy na zamieszanie i kontrowersje, jakie budzi współczesna 
chrześcijańska apologia”80.

Trzy kwestie, zdaniem O. Guinnessa, posiadają szczególne znaczenie. Uwaga 
pierwsza związana jest z negacją. Nie istnieje jeden sposób uprawiania perswazji. 
Skoro „Jezus nigdy nie zwracał się w ten sam sposób do dwóch różnych osób, więc 
i my nie powinniśmy tak robić. Każdy człowiek jest niepowtarzalny i wyjątkowy 
i zasługuje na podejście szanujące tę wyjątkowość”81.

Uwaga druga dotyczy definicji perswazji. Jest ona sztuką, a nie nauką. „Ma wię-
cej wspólnego z teologią niż z technologią”82. Dlatego też w kreatywnej perswazji 
ważne znaczenie posiada wierność Biblii. Ma ona cechować apologetę. Ponadto, jest 
związana z prawdą. „Kreatywna perswazja to sztuka prawdy, sztuka inspirowana 
prawdą”83. W przypadku kreatywnej perswazji mamy do czynienia ze słowną szer-
mierką, nie zaś z mądrą gadką. „Owszem, należy zdawać sobie sprawę z ogromne-
go długu, który apologetyka zaciągnęła w klasycznej retoryce”84. Niemniej jednak, 
„chrześcijanie nie mogą nigdy pozostawić perswazji na poziomie techniki; chrze-
ścijańska apologia musi być pełna wiary”85. Angielski krytyk zauważa: „dostrze-
ganie w apologetyce wyłącznie techniki jest obelgą wobec Ewangelii i ogromnej 
wagi tego, co Bóg mówi i czyni przez Jezusa. Od najprostszego żartu po największy 
paradoks wszech czasów – wcielenie – Biblia jest pełna opowieści, przypowieści, 
dram, forteli i żartów, które służą najwyższemu celowi – głoszeniu Ewangelii – i są 
kształtowane przez prawdę i logikę przesłania narodzin, śmierci i zmartwychwsta-
nia Jezusa Chrystusa. Apologetyka musi zawsze znać najlepsze i najgorsze myśli 

77 Tamże.
78 Tamże.
79 Tamże, s. 30.
80 Tamże.
81 Tamże, s. 31.
82 Tamże.
83 Tamże, s. 32.
84 Tamże, s. 37.
85 Tamże, s. 39.
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świata, ale równocześnie musi zawsze pozostawać wierna Temu, którego znamy 
i którego chcemy przedstawić innym”86.

Kwestia trzecia związana jest z przedmiotem chrześcijańskiej perswazji. Jest 
ona przeznaczona dla tych, „którzy kochają Boga i którzy chcą bronić tego, co znają 
i kochają, którzy doceniają to, że miłość stanowi podstawową część wiedzy wywo-
dzącej się z prawdy poszukiwanej i odnajdywanej. Perswazja jest dla wyznawców 
Jezusa, którzy Go kochają, bo Go znają, i dlatego nie trzeba ich przekonywać co do 
niewysłowionego przywileju znania Go i czynienia Go znanym”87. Chrześcijańska 
perswazja, podkreśla O. Guinness, „nie jest dla handlowców, propagandystów, upra-
wiających prozelityzm, piarowców, lobbystów, rzeczników prasowanych, speców 
od propagandy, ekspertów od ograniczania strat i im podobnych”88. Kto zatem jest 
jej adresatem? „Jest dla tych, którzy pragną dzielić się drogą Jezusa z powodu swo-
jej miłości do Niego i którzy wiedzą, że miłość odgrywa kluczową rolę w ludzkim 
poszukiwaniu wiedzy i prawdy. Jest dla tych, których serca reagują na słowa proroka 
Izajasza o pięknie herolda biegnącego przez góry, by ogłaszać dobrą nowinę, i tych, 
którzy wiedzą coś o tym, wielki francuski apologeta Blaise Pascal przeżył podczas 
swojej mistycznej „nocy ognia”, kiedy to doświadczył obecności Boga wprost”89.

Angielski krytyk zwraca uwagę na metodę kryjącą się w sztuce chrześcijań-
skiej perswazji. Wiąże się ona integralnie z przesłaniem. Ono ją kształtuje. Ale tak-
że z Osobą, o której opowiada. „Innymi słowy, ta odrobina apologetyki, która jest 
metodą, musi pochodzić z naszego doświadczenia Boga i miłości, prawdy i piękna, 
które leżą u podstaw wiary. Gdy przesłanie Jezusa wychodzi na plan pierwszy, me-
toda musi pozostać w tle, tam, gdzie jej miejsce. Słusznie się powiada, że miłość 
jest najwyższą apologetyką w tym sensie, że naszym najlepszym argumentem jest 
miłość do ludzi, do których przemawiamy. Jednak na tym się nie kończy akcentowa-
nie miłości. Miłość to „alfa i omega apologetyki” w tym znaczeniu, że każde nasze 
słowo musi wynikać z miłości, musi prowadzić do miłości i do Tego, który jest 
miłością – innymi słowy, chrześcijańska obrona musi przejść od naszej miłości do 
Boga, Jego prawdy i piękna, poprzez naszą miłość do ludzi, z którymi rozmawiamy, 
ku ich miłości do Boga, Jego prawdy i piękna”90.

Podstawą wiary chrześcijańskiej i apologetyki jest zaufanie, które opiera się na 
swoistej logice. O. Guinness wyjaśnia to w następujący sposób: „jeżeli naprawdę 
wiemy, dlaczego ufamy Bogu – a to nasze kluczowe «jeżeli» musi znaleźć w nas 
pewną, w pełni intelektualną i duchową odpowiedź – jeżeli zatem naprawdę wiemy, 
dlaczego ufamy Bogu, wówczas Bóg jest większy od wszystkiego i można Mu ufać 
w każdej sytuacji, pomimo wszystko”91. Postawę pełną zaufania zachowali bohate-
rowie Starego Testamentu, których przywołuje autor Listu do Hebrajczyków (Hbr 
11,13). Zdaniem angielskiego apologety, wiedzieli oni, że znane fakty to nie wszyst-
ko. Dlatego wobec przeciwności ufali i czekali, że Bóg objawi im siebie. „Taka 

86 O. Guinness, Mowa błazna, s. 40.
87 Tamże, s. 42 – 43.
88 Tamże, s. 43.
89 Tamże.
90 Tamże, s. 43 – 44.
91 Tamże, s. 46.
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właśnie wiara była powodem, dla którego Bóg nie wstydził się być ich Bogiem”92. 
O. Guinness podkreśla, że „ich lekcja jest dla nas wyzwaniem – co rusz to znane 
fakty z naszego życia i z życia świata mogą przemawiać przeciwko Bogu, pewnego 
dnia poznamy jednak wszystkie te, których na razie nie znamy, dlatego naszym za-
daniem jako Jego ludu jest ufać i zbierać dowody na Jego rzecz teraz, w międzycza-
sie, wbrew temu, co nas spotyka złego, wbrew temu, co świadczy przeciwko nam, 
i nie zważając na dręczące nas w nad chwili, choćby cierpienie”93.

Niektórzy jednak, myśląc o ewangelizacji, odrzucają apologetykę, sądzą bo-
wiem, że nie jest ona nauką biblijną. Zadanie obrony wiary zostawiają chrześci-
jańskim intelektualistom. Zdaniem O. Guinnessa, apologetyka jest przez nich źle 
rozumiana, „opiera się [bowiem] wyłącznie na ludzkim rozumie i rozumowaniu, 
dlatego też z pewnością zaprzecza potędze Ducha”94. Inni z kolei, dostrzegając war-
tość obrony, uznają, że „różne szkoły apologetyki zostały ukształtowane pod wpły-
wem różnych partnerów w dyskusji i sporach, w które chrześcijaństwo angażowało 
się na przestrzeni wieków”95 i do dzisiaj apologeci korzystają z ich argumentacji. 
Inni, patrząc na apologetykę, „cofają się jeszcze bardziej i doszukują się jej źródeł 
w samej Biblii”96. Niezależnie jednak od wielości spojrzeń na genezę apologetyki, 
O. Guinness proponuje własne spojrzenie. Sięgając do rozmaitych źródeł, obronę 
chrześcijaństwa definiuje w następujący sposób: „apologetyka (od greckiego słowa 
apologia) to «mowa obrończa», obrona wygłaszana w imieniu kogoś, kogo kocha-
my i kto jest niewinny, a został niesłusznie i niesprawiedliwie oskarżony. Wiara 
pragnie pozwolić Bogu być Bogiem. Grzech wrobił Boga, czy to za sprawą naj-
gorszych obelg głoszących, że On, Stwórca wszystkiego, nie istnieje, albo że On, 
najświętszy Jedyny, odpowiada za zło i cierpienie, które ludzie wprowadzili do 
Jego dobrego dzieła. Dlatego imię Boga trzeba oczyścić, a Jego istnienie i charakter 
wysunąć na czoło poza wszelką wątpliwość. Dlatego modlimy się «święć się imię 
Twoje», a obrona tego imienia jest wiodącym motywem apologetyki. Ci, którzy 
kochają Boga i pragną, aby znano Go takim, jakim jest, są oburzeni, gdy jest nie-
sprawiedliwie oskarżany, i chcą dlatego bronić Jego honoru, oczyścić Jego imię 
i udowodnić Jego charakter. Krótko mówiąc, tak długo jak Bóg będzie wrabiany, 
ci, którzy kochają Boga, mają co robić. Jesteśmy obrońcami tego, którego znamy 
i kochamy. Będziemy mogli powiedzieć «obrona się skończyła» dopiero wtedy, gdy 
odbędzie się sąd ostateczny i zakończy się osąd historii, zostanie przeprowadzony 
bilans, a sprawiedliwość zostanie wymierzona i stanie się jej zadość”97.

Definiując apologetykę, O. Guinness zaznacza, że dotyczy ona Boga, nie tego, 
który Go broni. Ponadto, „fiaskiem kończy się zawsze taka chrześcijańska obrona, 
w której skupiamy się na własnych wysiłkach, a nie na Bogu”98. Wiara w Boga, pod-
kreśla angielski krytyk, „jest prawdziwa dlatego, że jest prawdziwa – a nie ze względu 

92 Tamże, s. 47.
93 Tamże.
94 Tamże, s. 48.
95 Tamże.
96 Tamże.
97 Tamże, s. 52 – 53.
98 Tamże, s. 56.
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ma to, że my […] broniliśmy jej z powodzeniem”99. I dodaje: „wiara chrześcijańska 
jest prawdziwa, także wtedy, kiedy nikt w nią nie wierzy, a jeżeli nie jest prawdziwa, 
to jest fałszywa, nawet jeśli wszyscy w nią wierzą. Utrzymanie się lub upadek prawdy 
wiary nie zależy od naszej obrony”100. I jeszcze jedna uwaga O. Guinnesa jest godna 
polecenia. W kontekście obrony chrześcijaństwa apologeci winni zawsze pamiętać, że 
„Bóg jest swoim najlepszy adwokatem. Jeżeli skutkiem grzechu jest oskarżenie Boga, 
to tylko Bóg osobiście aktywnie je odpiera. Nasza praca jest ważna, jednak nasza rola 
w najlepszym razie sprowadza się do wprowadzenia obecności Boga do dyskusji za 
sprawą mocy Ducha Świętego i pamiętania, że jesteśmy co najwyżej aplikantami”101.

Angielski krytyk uważa, że najlepszym wizerunkiem oddającym w pełni, kim 
jest apologeta, pozostaje osioł. To on przypomina o roli, jaką mają do odegrania 
obrońcy chrześcijaństwa. Osła Balaama przywołuje autor Drugiego Listu św. Pio-
tra, sięgając do Księgi Liczb. Przypomnijmy, że w tym tekście Starego Testamentu 
prorok Balaam został powstrzymany przez osła, kiedy próbował przemawiać bez 
mandatu Boga: „juczne bydlę, pozbawione mowy, przemówiwszy ludzkim głosem, 
powstrzymało głupotę proroka (2P 2,16). Według O. Guinnessa, „osioł Balaama 
jest patronem apologetów”102. Dlaczego? Ponieważ „szaleństwo jest odpowiednim 
określeniem dla nierealności niewiary. Aby się mu przeciwstawić, musimy odegrać 
swoją rolę i robimy to najlepiej, jak umiemy. Nawet jeśli nasze wysiłki są przydat-
ne, nasza rola zawsze jest skromna, a nader często nieadekwatna i nieco komiczna. 
Chrześcijańscy adwokaci, którzy rozumieją swoje powołanie, nie powinni nigdy 
obrastać w piórka. W naszym zadaniu nie chodzi o nas. Tu chodzi o Niego, a my 
możemy tylko ufać, że to On wykona właściwą robotę”103.

Analizując apologetykę O. Guinnessa, należy jeszcze przywołać figurę błazna. 
Angielski krytyk sięga do niej zarówno w samym tytule pracy, jak i w treści pu-
blikacji. To zainteresowanie uzasadnia w następujący sposób. W Biblii występują 
trzy obrazy błazna104. O. Guinnessa szczególnie interesuje trzeci sposób błazenady. 
Inspirację czerpie z dzieła Erazma z Rotterdamu zatytułowanego „Pochwała głu-
poty”105. Biblijny głupiec, to w pierwszej kolejności postać, którą można określić 
głupcem właściwym. Jest to „praktyczny ateista, który nie boi się Pana i odmawia 
uznania Go w życiu”106. Drugi typ, to głupiec dla Chrystusa. „To jest atleta głupstwa, 
osoba, która nie jest ani trochę głupia, ale za to gotowa do tego, by tak ją postrzegano 
i traktowano – «głupi dla Chrystusa»”107. Trzeci z kolei, to błazen. „Jest osobą, która 
(znowu) nie jest ani trochę głupia, ale jest gotowa na to, by ją jako głupią postrzega-
no i traktowano, bo z pozycji wyśmianego głupca może odegrać rolę błazna i prze-
kazać prawdę władzy, przekłuć balon pychy i powiedzieć cesarzowi, że jest nagi. 

99 O. Guinness, Mowa błazna, Warszawa 2020.
100 Tamże.
101 Tamże, s. 57.
102 Tamże, s. 58.
103 Tamże.
104 Zob. tamże, s. 65 – 68.
105 Zob. tamże, s. 62 – 66.
106 Tamże, s. 65.
107 Tamże, s. 66.
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Właśnie to, twierdzi Paweł, Bóg uczynił na krzyżu. O ile Jezus był największym 
atletą głupstwa, Bóg jest największym błaznem. Za pomocą krzyża równocześnie 
skompromitował i podkopał wychwalane – wiedzę, siłę i wyższość świata, skom-
promitował i podkopał światową wiedzę za pośrednictwem głupstwa, potęgę świata 
poprzez słabość, a jego wyższość za sprawą przyjścia w przebraniu przeciętnego 
człowieka”108.

Chrześcijańska błazenada wyrasta wprost z ewangelicznego kontekstu. O. Gu-
inness podkreśla: „prawdą jest nie tylko to, że bronimy Boga, uciekając się do błaze-
nady, ale i to, że kiedy wykorzystujemy to podejście, naśladujemy boskiego błazna. 
Ukrzyżowanie Jezusa jest największym na świecie przykładem udręki, cierpienia 
i niesprawiedliwości, ale nie ma nic wspólnego z tragedią w wersji Ajschylosa, So-
foklesa, Eurypidesa czy Shakespeare’a – dramatu, na którego końcu trup ściele się 
gęsto na scenie, zaś litość i groza w roli zbawiennych emocji sprawiają, że widzowie 
są „metafizycznie pocieszeni”, jak ujął to Nietzsche”109. Angielski krytyk zauważa, 
że „sposób boskiego błazna podsuwa nam motyw, podstawę i dynamikę dla naszej 
perswazji”110. Liczne grona chrześcijańskich myślicieli i apologetów, by wymienić 
tylko Kierkegaarda, Chestertona czy Niebuhra, przekonuje także, że „Ewangelia 
dostarcza światopoglądu przepełnionego w najwyższym stopniu nadzieją i humo- 
rem”111. Dlatego, stosując chrześcijańską perswazję, należy czerpać z postawy bła-
zna. „Pewnego dnia wreszcie dostrzeżemy, jak zapewniała Juliana z Norwich, że 
wszystko jest dobrze. Lecz dopiero wtedy, kiedy wszystko, co stoi na głowie, zo-
stanie odwrócone, kiedy przód i tył wrócą na swoje miejsce, wszystko zostanie wy-
prostowane i gdy anormalna normalność wróci do prawdziwej normalności. Inny-
mi słowy, wszystko będzie dobrze, kiedy ostatni głupiec świata poniesie karę i gdy 
«najgłupsze» pomysły boskiego błazna zostaną obronione, by każdy mógł w nich 
dostrzec mądrość, którą w rzeczywistości są. Dopiero wtedy ludzkość zacznie ro-
zumieć i dostrzegać niespodzianki i rozkosze, jakie Bóg miał od zawsze w zana-
drzu”112.

O. Guinness, postulując uprawianie apologetyki, sugeruje by wróciła ona do za-
pomnianej sztuki chrześcijańskiej perswazji. W niej tkwi siła współczesnej obrony 
chrześcijaństwa. Apologetyka, aby była skuteczna, winna odzyskać utraconą kre-
atywną perswazję. Dzięki niej można zyskać dla wiary chrześcijańskiej ludzi, którzy 
z różnych powodów są obojętni, a nawet oporni na słowa Ewangelii.

ZAKOŃCZENIE – WNIOSKI

1. Metodologia apologetyki. A.E. McGrath, G. Koukl i O. Guinness w swo-
ich pracach ukazują aktualność apologetyki. Ich analizy dotyczą przede wszystkim 
kwestii metodologicznych. Zwracają uwagę nie tyle na treść, jaką powinno zawierać 

108 Tamże, s. 71.
109 Tamże, s. 76.
110 Tamże, s. 78.
111 Tamże, s. 77.
112 Tamże, s. 78.
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uzasadnienie apologetyczne, ile zajmują się postacią, jaką winna przybrać współ-
czesna apologetyka.

Według A.E. McGratha apologetyka ma dzisiaj do zrealizowania trzy zadania. 
Są nimi obrona, zachwalanie i przekładanie. W przypadku obrony apologetyka wy-
krywa przeszkody dla wiary oraz podaje odpowiedzi w celu ich przezwyciężenia. 
Zachwalanie dotyczy prawdziwości i sensowności Ewangelii. Z apologetyki należy 
wydobywać jej silnie pozytywny wymiar i dokonać prezentacji całej atrakcyjności 
orędzia Jezusa Chrystusa. Trzecie zadanie to przekładanie. Polega ono na wyjaśnie-
niu zasadniczych idei i zagadnień wiary chrześcijańskiej odbiorcom, którym chrze-
ścijaństwo jest niemal nieznane.

G. Koukl, podejmując namysł nad apologetyką, szuka przede wszystkim jej 
adekwatnej postaci. Skuteczną obronę postrzega raczej jako sztukę wyważonej dy-
plomacji niż desant. Bez odpowiedniej taktyki apologetyka nie może dzisiaj istnieć. 
G. Koukl uważa, że apologeta powinien stać się ambasadorem, które będzie posłu-
giwał się odpowiednią strategią oraz właściwymi taktykami. Proponuje ich kilka, 
nadając każdej z nich oryginalne określenia. Dzięki odpowiednim taktykom obrona 
chrześcijaństwa może okazać się skuteczniejsza.

O. Guinness, zajmując się apologetyką, postuluje, by wróciła ona do sztuki 
chrześcijańskiej perswazji. Według niego, aby obrona chrześcijaństwa była skutecz-
na, winna odzyskać utraconą siłę. Dzięki sztuce perswazji można zdobyć dla wiary 
chrześcijańskiej ludzi, którzy z różnych powodów są obojętni, a nawet oporni na 
słowa Ewangelii.

2. Apologetyka i ewangelizacja. Analizowani apologeci kwestię obrony chrze-
ścijaństwa ewidentnie łączą z ewangelizacją. Uważają bowiem, że apologetyka od-
grywa zasadniczą rolę podczas przepowiadania kerygmatu. Głoszenie Ewangelii, jej 
prezentacja, by była skuteczna, musi zostać połączona z apologetyką. Siła argumen-
tacji, racje przemawiające za wiarygodnością chrześcijaństwa są niezbędne w pro-
cesie ewangelizacyjnym. Każdy z prezentowanych apologetów zwraca uwagę na 
bliski związek ewangelizacji i apologetyki. Istotne kwestie dotyczące wiary chrze-
ścijańskiej już na etapie przepowiadania domagają się apologii. Dlatego apologeci 
jednym głosem łączą obronę z prezentacją i przekładaniem. Temu również służy 
sztuka chrześcijańskiej perswazji czy taktyki apologetyczne. Każda z proponowa-
nych metod apologetycznych ma ostatecznie z przeciwnika uczynić przyjaciela, 
z człowieka obojętnego gorliwego wyznawcę, a z wiernego myśliciela i odwrotnie.

3. Dialogiczność. Propozycje apologetyczne A.E. McGratha, G. Koukal i O. Gui- 
nnessa cechują się otwartością i pragnieniem zrozumienia adresata. Apologe-
ci podkreślają, jak istotne jest wysłuchanie się w głos wszystkich sytuujących się 
poza chrześcijaństwem. Apologetyka uprawiana przez A.E. McGratha, G. Koukal 
i O. Guinnessa ma wyraźny wymiar dialogiczny. Sama dialogiczność zaś oznacza 
ciekawość, chęć poznania, otwartość, zainteresowanie światem. Apologeci jawią się 
jako twórcy doskonale zorientowani we współczesności. Swobodnie poruszają się 
w różnorodnych obszarach kultury. Ich konserwatyzm nie ma nic wspólnego z za-
mknięciem się, odejściem w „ciszę klauzury”, ale jest głosem obrony rozbrzmiewa-
jącym w zgiełku tego świata. Rzeczywistość ich nie przeraża, nie jest też dla nich 
jedynie miejscem działania sił zła, dlatego nie budują murów, które pozwolą im 
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zachować nieskazitelność. W świecie szukają śladów Boga i wskazują na istnienie 
wewnętrznego logosu, przy pomocy którego człowiek może porządkować stworzo-
ną rzeczywistość.

ODCIENIE WSPÓŁCZESNEJ APOLOGETYKI

STRESZCZENIE

Współczesna obrona chrześcijaństwa przybiera wieloraką postać. Cechuje ją niezwy-
kłe bogactwo form. Ukazując tytułowe odcienie współczesnej apologetyki, autor artykułu 
sięga do trzech autorów prezentujących oryginalne spojrzenie na tę dziedzinę chrześcijań-
skiego zaangażowania. Odwołuje się do myśli A.E. McGratha, G. Koukla i O. Guinnessa, 
przedstawiając ich koncepcje apologetyki. Zamykając analizy, przedstawia wnioski z nich 
wypływające.

SHADES OF CONTEMPORARY APOLOGETICS

SUMMARY

Contemporary defense of Christianity takes many forms. It is characterized by an ex-
traordinary variety of forms. By showing the eponymous shades of contemporary apologet-
ics, the author of the article uses three authors who present an original view on this area of 
Christian commitment. It refers to the thought of A.E. McGrath, G. Koukel and O. Guinness, 
presenting their concepts of apologetics. Closing the analyzes, he presents the conclusions 
drawn from them.

SCHATTIERUNGEN DER ZEITGENÖSSISCHEN APOLOGETIK

ZUSAMMENFASSUNG

Die zeitgenössische Verteidigung des Christentums hat viele Formen. Sie zeichnet sich 
durch einen außergewöhnlichen Formenreichtum aus. Der Autor des Artikels, der die Schat-
tierungen des Titels der zeitgenössischen Apologetik aufzeigt, greift auf drei Autoren zurück, 
die originelle Ansichten zu diesem Bereich des christlichen Engagements präsentieren. Er 
bezieht sich auf die Gedanken von A.E. McGrath, G. Koukel und O. Guinness und stellt 
deren Konzepte der Apologetik vor. Er schließt seine Analyse mit den daraus gezogenen 
Schlussfolgerungen ab.
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W jednej ze środowych audiencji w 2015 roku papież Franciszek poruszył trud-
ny temat rozwodników żyjących w związkach niesakramentalnych. Ojciec Święty 
powiedział, że ludzie w takiej sytuacji w żadnej mierze nie są ekskomunikowani 
i absolutnie nie są w ten sposób traktowani. Wyjaśnił, że z rozwodnikami w nowych 
związkach w ich lokalnych wspólnotach należy obchodzić się w sposób otwarty 
i pełen zrozumienia. Wskazał, że osoby rozwiedzione pozostają członkami Kościoła 
nawet wówczas, gdy wstąpią w cywilne związki. Szczególnie jest ważne to, by lu-
dzie w takiej sytuacji życiowej pamiętali i mieli świadomość, że mogą uczestniczyć 
w Mszy świętej, aczkolwiek bez przyjmowania komunii św. Dlatego papież Franci-
szek zachęca duszpasterzy do podjęcia dogłębnej analizy tego dezyderatu.

Ojciec Święty wypowiedział się w sprawie dostępu rozwodników w nowych 
związkach do Komunii świętej. Temat, który jest dziś w Kościele szeroko dysku-
towany, został już rozstrzygnięty przez poprzedników papieża Franciszka. Według 
katolickiego nauczania aktywni seksualnie rozwodnicy w nowych związkach cy-
wilnych nie mogą przystępować do sakramentów. Warunkiem dopuszczenia osób 
w takiej sytuacji do spowiedzi i Komunii świętej jest życie w czystości.

Jak przypomniał papież Franciszek, Kościół wie dobrze, że powtórny związek 
cywilny jest sprzeczny z przyjmowaniem sakramentów. W każdym razie jednak Ko-
ściół musi traktować takie osoby z macierzyńską miłością. Należy przy tym rozróż-
niać między tymi, którzy nie chcieli rozwodu i nie zawinili, a tymi, którzy rozwód 
spowodowali. Szczególna odpowiedzialność spoczywa na Kościele wówczas, gdy 
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w powtórnym związku pojawiają się dzieci. Takich rodzin nie można trzymać na 
dystans, trzeba za to z całą mocą popierać chrześcijańskie wychowanie dzieci.

Wypowiedź Ojca Świętego jest niezwykle ważna. Papież podkreślił bardzo 
wyraźnie: nauczanie jest niezmienne, aktywni seksualnie rozwodnicy w nowych 
związkach nie mogą przystępować do Komunii.

INSTYTUCJA SEPARACJI

Zagadnienie, jakim jest separacja, pochodzi z języka łacińskiego od słowa se-
paratio, co znaczy odłączenie, oddzielenie, lub rozdzielenie1. Powstaje wiele dys-
kusji nad tym terminem, ponieważ często używane są zamiennie pojęcia takie jak: 
rozłączenie czy separacja. Kiedy spojrzymy na termin od strony prawnej, powstanie 
instytucji, jaką jest separacja, dokonuje się poprzez decyzję sądu, poprzez przedsta-
wienie odpowiednich wniosków przez jednego ze współmałżonków lub wspólnie 
przez współmałżonków i po rozpatrzeniu przez sąd argumentów separacyjnych2.

W czasie, kiedy powstawały dyskusje na temat wprowadzenia instytucji, jaką 
jest separacja do polskiego prawa, powstawały różne propozycje nazwy. Jedną 
z nich była propozycja, aby nazwać również terminem rozłączenie3. Ponadto biorąc 
pod uwagę Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, i określając termin rozłącze-
nie małżonków z języka łacińskiego, oznacza De separatione coniugum, co wska-
zuje na rozwiązanie istniejącego węzła małżeńskiego (Por. KPK 1141). Natomiast 
separacja, tj. De separatione manente vinculo, oznacza rozłączenie małżonków bez 
ponownego zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego (Por. KPK 1151).

Omawiany termin separacji, biorąc pod uwagę jego znaczenie historyczne, nie 
jest dziś terminem nowym. W zbiorach prawnych, które były pozostałością po daw-
nych państwach zaborczych, po 1918 roku ten termin funkcjonował4 i funkcjonuje 
do tej pory z różnym dostosowaniem do życia społecznego.

Nauczanie Pisma Świętego na temat złączenia ze sobą ludzi mówi o tym iż 
od tego momentu tworzą oni jedno ciało. W księdze Starego Testamentu czytamy 
o tym, że jeśli mężczyzna opuści swój dom, ojca i matkę i łączy się z żoną, stają się 
wtedy jednym ciałem (Por. Rdz 2,24). Ewangelista Mateusz, pisze, że Jezus dopusz-
cza separację ale tylko w sytuacji, gdy ma miejsce cudzołóstwo (Por. Mt 5,32; 19,9).

Instytucja Kościoła, której fundamentem jest nauka dotycząca nierozerwalno-
ści małżeńskiej zawarta na kartach Pisma Świętego, osobom żyjącym w separacji 
zezwala na uczestniczenie w życiu sakramentalnym Kościoła. Natomiast gdy jed-
na ze stron wchodzi w nowy związek tym samym sama wyklucza się z pełnego 

1. P Kasprzyk, Separacja małżonków: instytucja funkcjonująca w polskim prawie rodzinnym 
i kanonicznym, „Ius Matrimoniale” 8/14(2003), s. 89.

2.Tamże, s. 89.
3 J. Panowicz-Lipska, Instytucja separacji w polskim prawie rodzinnym, „Państwo i Prawo” 

10(1999), s. 16.
4 P. Kasprzyk, Separacja małżonków… dz. cyt., s. 93.
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uczestnictwa w Eucharystii, gdyż godzi to w jedność i nierozerwalność wspólnoty 
małżeńskiej5.

W Nowym Testamencie święty Paweł, podejmuje ten problem, aczkolwiek 
w odniesieniu gdy jedna ze stron jest osoba niewierzącą. Trzeba nadmienić, że ta-
kie rozejście nie powoduje zerwania małżeńskiej więzi, jaką są połączeni kobieta 
i mężczyzna. (Por. 1 Kor 7,15 – 16). Ów fragment ściśle mówi o sytuacji dzisiej-
szej separacji, jednakże osoba chrześcijańska nie ma możliwości rozwodu i wejścia 
w nowy węzeł małżeński. W tym samym Liście święty Paweł nadmienia sytuację 
w przypadku odejścia żony od swojego współmałżonka i podaje dwa rozwiązanie 
w tej sytuacji. Pierwszą z nich jest pojednanie i powrót do siebie, drugą jest życie 
w samotności6.

Papież Franciszek, jak i jego poprzednicy, otaczają troską osoby żyjące w sepa-
racji. Zwraca uwagę, że Kościół powinien pamiętać, że w sytuacji separacji jeden ze 
współmałżonków nie ponosi odpowiedzialności. Taka osoba powinna być otoczona 
szczególną troską ze strony Kościoła (Por. AL 298). Zrozumienie i konkretna po-
moc dla takich osób jest bardzo ważnym elementem życia we wspólnocie Kościoła. 
W tej trudnej sytuacji Kościół powinien wspierać taką osobę, aby mogła ona do-
chować wierności w tej sytuacji wobec której się znajduje7. Separacja małżonków 
jest sytuacją, w której zaistniało zawieszenie małżeńskich obowiązków, opuszcze-
nie wspólnego zamieszkania małżonków przy nadal trwającym węźle małżeńskim. 
W przypadku separacji Kościół stwierdza, iż małżonkowie mają prawo i obowią-
zek zachowania wspólnego życia, jednakże z usprawiedliwionej przyczyny może 
być zawieszone wspólne pożycie przy trwającym nadal małżeństwie8. W sytuacji 
separacji małżonków trzeba wziąć również pod uwagę dobro dziecka małżonków. 
W takim wypadku rodzice mają obowiązek zadbać o dobro dziecka. Dlatego Ko-
deks Prawa Kanonicznego określa to, iż w momencie kiedy wspólnota małżeńska 
podejmuje sytuacje separacyjną rodzice mają obowiązek wychowywania dziecka. 
(Por. KPK 1154)9.

Idąc tokiem nauczania Kościoła i myśli papieża Franciszka, separacja jest na-
rzędziem, które ma pomóc i ochronić sakramentalny związek małżeński, podczas 
kiedy powstają sytuacje kryzysowe w małżeństwie10. Ponadto separacja ma również 
na celu doprowadzenie do pojednania się pomiędzy małżonkami. Instytucja separa-
cji różni się mocno od rozwodu przewidzianego przez świeckie prawo tym, że nie 
dopuszcza do ponownego zawarcia sakramentalnego związki małżeńskiego11. Jest 

5 J. Załęski, Problem „rozwodu” na tle nauki Nowego Testamentu o małżeństwie w: Jan Paweł 
II Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do serca. Opracowanie Jana Pawła II 
teologii ciała. Lublin 1987, s. 197.

6 K. Romaniuk, Małżeństwo i rodzina według Biblii, Kraków 2015, s. 144.
7 P. Kasprzyk, Instytucja separacji małżeńskiej, Lublin – Sandomierz 1999, s. 26.
8 P. M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Tarnów 2000, s. 235.
9 J. Głąb, Instytucja separacji małżeńskiej w obowiązującym prawie kanonicznym, 9/10 

(2002 – 2003) „Resovia Sacra”, s. 291 – 292.
10 P. Góralczyk, Powtórne związki małżeńskie w teologicznym i etycznym świetle, Warszawa 

1995, s. 208.
11 Tamże, s. 208.
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ona pewnego rodzaju sytuacją ostateczną dla wspólnoty małżeńskiej12. Dlatego in-
stytucja separacji nie jest w większości akceptowana przez małżeństwa, które prze-
żywają kryzys. Jedynie niecały 0,2% małżeństw, które przeżywają kryzys rozpadu 
ich związku, decyduje się na taką formę13.

Kościół katolicki podtrzymuje to, co naucza, iż zawarcie sakramentalnego 
związku małżeńskiego jest węzłem nierozerwalnym14. Małżeństwo, które jest usta-
nowione przez samego Boga, zostało przez Jezusa Chrystusa podniesione do god-
ności sakramentalnej, od początku w Kościele jest podtrzymywany jako związek, 
w którym węzeł małżeński jest nierozerwalny15.

W Kościele zdarzają się sytuacje podczas zawierania sakramentalnego związku 
małżeńskiego, że małżeństwo nie zostało związane. Aby związek małżeński zawar-
ty w formie sakramentalnej mógł zaistnieć, musi spełniać odpowiednie normy okre-
ślone poprzez Kodeks Prawa Kanonicznego16. Kiedy jeden z warunków, o którym 
mówi Kodeks Prawa Kanonicznego, nie zostanie spełniony, istnieje możliwość ka-
nonicznego dochodzenia o stwierdzenie lub orzeczenie nieważności sakramentalne-
go związku małżeńskiego. Postępowanie w Sądzie Kościelnym ma przede wszyst-
kim doprowadzić do stwierdzenia i udowodnienia czy małżeństwo zostało zawarte 
ważnie czy nieważnie. Warto przy tej okazji wspomnieć o różnicy jak jest pomię-
dzy wyrokami wydawanymi poprzez sąd cywilny i sąd kościelny. Społeczeństwo 
dość często używa niepoprawnych sformułowań dotyczących rozpadu małżeństwa. 
Mówi się o tak zwanym rozwodzie kościelnym, pomijając odpowiednią terminologię 
dotyczącą tego zdarzenia, a więc stwierdzenie nieważności małżeństwa17. Trzeba 
wziąć pod uwagę to, że w Kościele nie ma takiego terminu jak rozwód kościelny, 
ponieważ powodowało by to, iż małżeński węzeł został przerwany. Jednak trzeba 
podkreślić, że w sądzie cywilnym używa się sformułowania rozwód, ponieważ sąd 
orzeka przerwanie skutków zawartego małżeństw, ale tylko względem prawa pań-
stwa. Natomiast stwierdzenie lub orzeczenie nieważności sakramentalnego związku 
małżeńskiego polega na przeprowadzeniu dochodzenia, które ma miejsce w kościel-
nej instytucji, jaką jest sąd kościelny i które ma doprowadzić do stwierdzenia czy 
w ogóle zaistniało małżeństwo według przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego.

12 W. Zagrodzki, Rozwiedzeni w Kościele, Kraków 2010, s. 36.
13 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w całej Polsce w roku 2020 

na każde 10 000 mieszkańców 0,2 małżeństw było w stanie separacji. Wśród wszystkich miast 
w 438 podjęto więcej decyzji o separacji, natomiast w 526 miastach liczba separacji na 10 000 
mieszkańców była mniejsza od wartości krajowej. Przeciętna liczba separacji na 10 000 ludności 
dla miast wynosiła 0,2. Więcej:https://www.polskawliczbach.pl/miasta_w_polsce_z_najwieksza_
liczba_separacji_na_10000_mieszkancow z dnia 9. 06. 2022 r.

14 W. Góralski, Absolutna nierozerwalność małżeństwa zawartego i dopełnionego 
w przemówieniu papieża Jana Pawła II do Roty Rzymskiej z 21 stycznia 2000 r., „Biuletyn 
Stowarzyszenia Kanonistów Polskich”, 10(2000) nr 1, s. 33 – 38.

15 J. Gręźlikowski, Stwierdzenie nieważności małżeństwa w Kościele rzymskokatolickim: teoria 
i praktyka, „Sympozjum” 14/1(19)2010, s. 75.

16 Tamże, s. 76.
17 A. Bolesta, Stwierdzenie nieważności małżeństwa, Kraków 2015, s. 12.
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POWTÓRNIE ZAŚLUBIENI I ROZWIEDZENI  
W NOWYCH ZWIĄZKACH

Dla wielu ludzi, którzy rozeszli się w swoim małżeństwie, sytuacja samotności 
staje się pewnego rodzaju ciężarem. Stając przed taką sytuacją, osoby te wchodzą 
w nowe związki, poszukując partnera, aby nie być samotnym. Chcą być przy kimś 
i nie czuć się samotnym. Kiedy dojdzie do sytuacji, w której związek małżeński 
otrzyma ze strony państwa rozwód, kolejnym etapem jest wejście w nowy związek 
i uwieńczenie go kontraktem cywilnym. Osoby te wobec państwa stają się małżeń-
stwem, lecz w odniesieniu do Boga i Kościoła pozostają związkiem niesakramen-
talnym, nie będącym małżeństwem wobec Boga18. Każdy taki przypadek ma swoją 
indywidualną historię i sytuację. Dlatego w takich przypadkach trzeba potraktować 
każdą sprawę z indywidualnym podejściem19, o czym wspomina papież Franciszek 
w Amoris Laetitia (AL 298).

Trudnym do przyjęcia jest fakt, że rozwód stał się pewnego rodzaju życiem 
współczesnych ludzi a w szczególności na Zachodzie20. Ten fakt też dotarł do Pol-
ski. Coraz więcej jest osób żyjących w takiej sytuacji. Dlatego dla wszelkich środo-
wisk a głównie dla duszpasterzy nie powinno być to obojętne. Nie można od tego 
uciekać i twierdzić, że nic się nie stało. Jest to w szczególny sposób bolesne dla 
Polski, która swoje wartości opiera na chrześcijaństwie. Jednak zdarzają się coraz 
częściej sytuacje gdzie ten fakt nikogo już nie zaskakuje21. Coraz częściej zdarzają 
się przypadki, że osoby rozwiedzione po rozwodzie cywilnym, zawierają kontrakt 
małżeński z nowym partnerem.

Problem w takich sytuacjach pojawia się wtedy, kiedy po rozwodzie cywilnym 
małżonkowie często stawiają zarzuty Kościołowi, że to właśnie On im odmawia 
przystępowania do sakramentów, co wiąże się z sytuacją, że przed zawarciem sa-
kramentalnego związku małżeńskiego nie zrozumieli i nie przyjęli do siebie nauki 
o nierozerwalności związku małżeńskiego zawartego w sakramencie22.

Ojciec Święty Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji Sacramentum Caritatis 
pisze o tym, że sytuacja osób rozwiedzionych, które zawarły nowy związek, jest 
delikatnym, ale również złożonym problemem. Papież Franciszek w Amoris La-
etitia pisze w tym kontekście o „sytuacjach nieregularnych”. Chodzi tu o wielość 
sytuacji, które rozbijają obecnie katolicką naukę. W sytuacji, kiedy osoba rozwie-
dziona zawarła nowy związek, trzeba pamiętać, że ta osoba dalej jest we wspólnocie 
Kościoła. Trzeba w szczególny sposób otoczyć troską duszpasterską takie osoby 
i sytuacje. Są oni zaproszeni do prowadzenia życia chrześcijańskiego w miarę ich 
możliwości, czyli: uczestniczenia w Eucharystii bez przyjmowania Najświętszego 
Sakramentu, rozważania Słowa Bożego, adoracji Najświętszego Sakramentu, mo-
dlitwy i bycia uczestnikiem życia we wspólnocie wierzących (Por. SC 29). Ponadto 

18 W. Zagrodzki, Rozwiedzeni są. … dz. cyt., s. 38.
19 Tamże, s 38 – 39.
20 D. Bourgeois, Duszpasterstwo Kościoła, Poznań 2001, s. 701.
21 E. Miszczak, Kościół a problemy małżeństw niesakramentalnych, „Konteksty społeczne” t. 3, 

nr 1(5)2015, s. 72.
22 D. Bourgeois, Duszpasterstwo Kościoła…, dz. cyt., s. 703.
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trzeba zauważyć, że Kościół tych małżeństw nie potępia (Por. AL 299) ale zachęca 
ich do trwania w wierze chrześcijańskiej nawet, kiedy nie mogą przystąpić do ołta-
rza eucharystycznego23.

W wielu przeprowadzanych badań socjologicznych na temat zmiany nauki Ko-
ścioła w zagadnieniu przystępowania do Komunii Świętej osób żyjących bez sa-
kramentu małżeństwa spora część społeczeństwa opowiada się za zmianą. Jednak 
takie dane nie rozwiązują nauczania dogmatycznego oraz moralnego Kościoła24. 
Mogą jedynie dowodzić tego, że osoby, które żyją sprzecznie z nauczaniem Kościo-
ła na temat sakramentalnego związku małżeńskiego, w jakimś stopniu oddalają się 
od wspólnoty wierzących, czego konsekwencją może być ich całkowite nieprak-
tykowanie życia religijnego i duchowego. Ta sytuacja jest dla Kościoła pewnym 
problemem dziedziny duszpasterskiej. Patrząc na to z perspektywy teologii, dla 
ludzi ochrzczonych nauczanie Kościoła o nierozerwalności małżeństwa jest jasne 
i każda ingerencja w więź małżeńską jest niedopuszczalna. Aczkolwiek pewnej czę-
ści osobom przynależącym do wspólnoty Kościoła, żyjącym w niesakramentalnym 
związku, wierność zasadom Ewangelii przychodzi trudniej. Świadczy to przede 
wszystkim o niedoskonałej naturze każdego człowieka, utrudniającej w dążeniu za 
Stwórcą. Każda z tych osób należy do wspólnoty Kościoła, a ci, którym ciężko iść 
drogami Ewangelii, muszą i powinni odczuwać zainteresowanie duszpasterskie25.

Pragnieniem każdej osoby wierzącej jest bycie w jedności z Chrystusem i po-
siadanie możliwości uczestniczenia w Komunii Eucharystycznej. Osoba rozwie-
dziona, żyjąca w nowym związku, żyje w grzechu ciężkim a takich osób Kościół 
nie dopuszcza do komunii świętej (Por. KPK 915). Życie intymne osób w związku 
niesakramentalnym godzi w czystość, a człowiek, który się tego dopuszcza, jest 
w stanie ciężkiego grzechu26. Aby taki penitent mógł ważnie i godziwie otrzymać 
rozgrzeszenie podczas sakramentu pokuty, musi spełnić wszystkie warunki, które 
czynią spowiedź ważną (Por. KKK 1450 – 1460).

Po Soborze Watykańskim II nauczanie Kościoła na temat tych sytuacji było ja-
sne i klarowne. Papież Jan Paweł II w Familiaris Consortio potwierdza nauczanie 
Kościoła, iż nauka ta opierająca się na Piśmie Świętym nie daje możliwości uczest-
nictwa w komunii eucharystycznej od tego czasu, kiedy ich sytuacja życiowa za-
przecza więzi miłości, która jest pomiędzy Chrystusem i Kościołem, a która ukaza-
na jest w Eucharystycznej Ofierze (Por. FC 84). Tak samo Ojciec Święty Benedykt 
XVI, kontynuując nauczanie Papieża Jana Pawła II, w przemówieniu skierowanym 
do Trybunału Roty Rzymskiej 29. 01. 2010 roku stwierdził, że: byłoby fałszywym do-
brem i poważnym uchybieniem sprawiedliwości i miłości otwarcie im mimo wszyst-

23 J. Mariański, Sakrament małżeństwa w świadomości katolików polskich w kontekście 
przemian rodziny, „Studia Teologii Dogmatycznej” 2(2016), s. 158.

24 Tamże, s. 162.
25 Tamże, s. 162.
26 Ł. Synoradzki, Sakrament Pokuty i Eucharystii dla wiernych rozwiedzionych, żyjących 

w nowych związkach niesakramentalnych, SPelp XLVIII(2015), s. 218.
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ko drogi do przyjmowania sakramentów, stwarzając niebezpieczeństwo, że będą żyli 
w obiektywnej sprzeczności z prawdą swej osobistej kondycji27.

Papież Franciszek w posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia, 
zwraca uwagę na to, iż duszpasterze powinni z wielką gorliwością i starannością 
podchodzić do osób żyjących w związku nieregularnym. Podkreśla, że wspólnota 
Kościoła osób żyjących w nowych związkach nie odrzuca, ale wzywa ich do nawró-
cenia, zachęca takich wiernych do czynienia dobra, a także do zaangażowania we 
wspólnoty, w których przebywają, żyją czy też pracują (Por. AL 78). Te trudne sytu-
acje w szczególności dla duszpasterzy wspólnot parafialnych muszą być brane pod 
szczególną uwagę z takiego powodu, aby te osoby nie czuły się odrzucone, ale miały 
poczucie więzi ze wspólnotą Kościoła. Każdy przypadek powinien być zawsze roz-
patrywany indywidualnie, ponieważ są różne przyczyny i czynniki wpływające na 
zaistniałą sytuację (Por. AL 79).

Osoby rozwiedzione a jednocześnie żyją w nowym związku, nie powinni być 
stawiane przed surowymi warunkami, gdzie nie znajdzie się miejsca dla odpowied-
niego i mądrego rozeznania w duszpasterstwie. Chociaż ta sytuacja nie jest pra-
widłowa i nie jest bliska nauczaniu ewangelicznemu, trzeba podchodzić do tych 
momentów rozeznawania z dobrym spojrzeniem na sytuacje, ponieważ w takich 
sytuacjach nie ma prostych odpowiedzi28 (Por. AL 298).

W odniesieniu do sprawy osób, które po rozwodzie zawarły nowy związek cy-
wilny, niektóre środowiska w społeczeństwie twierdzą, że Kościół nakłada rygo-
ryzm a także nie ma pasterskiej miłości29. Często słyszy się o próbach ignorowania 
wierności ideałom świętości, sakramentalności związku małżeńskiego i neguje się 
wierność, i dosłowności rozumienia nauki zawartej na kartach Ewangelii30. Dlatego 
błędnym jest traktowanie małżeństw związanych z inną osobą w identyczny sposób, 
a obserwowanie tych sytuacji potwierdza, iż moralna okoliczność może być różno-
rodna31.

Zdarzają się sytuacje, kiedy osoby po rozwodzie i po rozejściu się ze swoim 
współmałżonkiem, żałują tego, co uczynili. Żałują tej sytuacji, która ich małżeństwo 
spotkała, wiedząc i mając świadomość tego, iż nauczanie Kościoła i Ewangelii, do-
tyczące nierozerwalności i świętości sakramentalnego związku małżeńskiego jest 
jednoznaczne. Warto podkreślić, że istnieje grupa ludzi, którzy w swojej zaistniałej 
i trudnej sytuacji ma ogromne pretensje do Pana Boga i do Kościoła. W dzisiejszych 
czasach istnieje również nacisk z różnych stron ideologii na zmianę zasad Kościo-
ła katolickiego na temat nierozerwalności sakramentalnego związku małżeńskiego. 

27 Benedykt XVI, Należy wystrzegać się pseudoduszpasterskich rozwiązań w badaniu ważności 
małżeństwa, OsRomPol 21(2010), nr 1, s. 3.

28 Benedykt XVI, Przemówienie podczas VII Światowego Spotkania Rodzin, Mediolan 
02. 06. 2012, OsRomPol 7 – 8(2012), s. 23.

29 J. Salij, Kościół a małżeństwa osób rozwiedzionych, w: Tęsknota i głód, o ludziach żyjących 
w związkach niesakramentalnych, red. M. Paciuszkiewicz, Warszawa 1993, s. 127.

30 Tamże, s. 128.
31 Tamże, s. 128.
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Często próbuje się spłycić naukę zawartą w Ewangelii, a w stronę Kościoła zarzuca 
się niezaradność32.

Kościół nigdy nie pozostawia swoich wiernych samych sobie. Zawsze stara się 
pomagać i być z nimi szczególnie w trudnych sytuacjach, w których się znajdują. 
Duszpasterstwo Kościoła, które w tym przypadku opiera się na miłości i miłosier-
dziu, zawsze zmierza do odzyskania tych osób a także do relacji z nimi, aby nie 
czuły się oddalone od Kościoła33. Są sytuację, gdzie w różnych przypadkach kryzy-
sów małżeńskich duszpasterz jest pomocny przy rozwiązywaniu jakiegoś problemu. 
Osoba duszpasterza może pomóc małżonkom w naprawieniu relacji pomiędzy nimi, 
gdzie nawzajem odnajdą w sobie szczere pragnienie bycia razem.

Ojcowie Synodalni, którzy zebrali się na XIV Zwyczajnym Zgromadzeniu 
Ogólnym w Watykanie w dniach od 4 października 2015 roku do 25 października 
2015 roku mówili jasno i wyraźnie o podejmowaniu ważnych decyzji związanych 
z duszpasterstwem w sytuacjach trudnych, które dosięgają małżeństwa i rodziny. 
Każda droga rozejścia się osób, które żyją w związku sakramentalnym powoduje 
rany a także niekiedy cierpienia. Dotykają one w szczególności dzieci, którymi ob-
darzył te rodziny Pan Bóg. W szczególny sposób potrzeba jest odpowiedniej troski 
dla osób, z której winy nie było rozpadu małżeństwa. Często zostają oni z tymi 
problemami sami.

Dla każdej osoby ochrzczonej w Kościele katolickim jest miejsce. Pan Bóg za-
wsze jest z tymi wszystkimi, którzy szczerze Go miłują i pragnąć być przy Nim. 
Dla osób rozwiedzionych, które zawarły nowy związek też jest miejsce, ale w taki 
sposób, na jaki ich aktualna sytuacja życiowa pozwala w danym momencie34. Oj-
ciec Święty Franciszek, mając na uwadze w szczególności dobro związane z za-
gadnieniami małżeństwa i rodziny, w sposób szczególny odwołuje się do nauczania 
i rozwiązań, które wskazywał Papież Jan Paweł II35. W swoim nauczaniu Papież 
Franciszek kładzie duży nacisk, aby nikogo nie potępiać, nikim nie gardzić, ponie-
waż każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Dlatego osoby 
w sytuacjach nieuregulowanych w swoim związku nie powinny czuć się odepchnię-
te, osamotnione, ale powinny być troską Kościoła (Por. AL 243).

Trzeba jasno podkreślić, że nauczanie Kościoła katolickiego nie dopuszcza ta-
kiego pojęcia, jakim jest rozwód. Jedyną drogą może być stwierdzenie nieważności 
sakramentalnego związku małżeńskiego. Przy tym, gdy nie ma sytuacji stwierdze-
nia nieważności sakramentu małżeństwa, osoba chociaż rozwiedziona cywilnie nie 
ma możliwości wejść w nowy związek sakramentalny zawarty przed Bogiem, po-
nieważ węzeł małżeński, który zawiązał się podczas sakramentu małżeństwa jest 
nierozerwalny.

32 J. Salij, Kościół a małżeństwa osób rozwiedzionych, w: Tęsknota i głód, o ludziach żyjących 
w związkach niesakramentalnych, red. M. Paciuszkiewicz, Warszawa 1993, s. 133.

33 Relacja Synodu o Rodzinie, punkt 44, http://archpoznan.pl/pdf/synod/relacja.pdf (dostęp 
14. 03. 2019).

34 J. Dyduch, Adhortacja Amoris laetitia twórczą kontynuacją adhortacji Familiaris consortio?, 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, s. 41, Publikacje [online], dostęp 2019 – 03 – 15 
http://bc.upjp2.edu.pl/Content/4440/3.pdf.

35 Tamże s. 42.
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Podczas podejmowanych decyzji na temat rozstania się przez współmałżonków, 
częstą sytuacją jest to, iż na ten moment zapominają, jakie będą tego konsekwen-
cje. W takich momentach często opierają swoją opinie na tych, którzy już taki krok 
w swoim życiu podjęli i ponadto twierdzą, że w jakiś sposób ich życie się ułoży. 
Jednakże po upływie jakiegoś czasu w takim nowym związku zaczynają dostrzegać 
jakiejś pustki i jakiegoś braku w swoim życiu. Dotychczasowe ich życie i sytuacja 
jest dla nich niewystarczająca. Pojawiają się przy tym nowe konflikty, wyrzuty wo-
bec siebie nawzajem, a przy tym również uwag wobec Kościoła36.

Ponadto osoby, żyjące bez sakramentu małżeństwa, dostrzegają niepokój w sfe-
rze religijnej. Prawdopodobnie może to być połączone ze słabą równowagą psy-
chiczną, co w konsekwencji może prowadzić do frustracji. Życie religijne takich 
osób, w większości przypadków zamiera. Osoby przestają angażować się w życie 
parafialne. Widać to chociażby w takich sytuacjach, gdzie nie uczęszczają na Eu-
charystię, nie chcą angażować swoich dzieci w życie religijne i duszpasterskie. Od-
rzucają łaskę sakramentu chrztu świętego dla swoich dzieci. Takim osobom łatwiej 
się odnajdywać w laickim świecie, nie mającym nic wspólnego z wartościami nauki 
katolickiej. Dlatego Papież Franciszek podkreśla i zwraca się do tych osób, że Ko-
ściół nie zostawił ich samach sobie i nie chce, aby czuli się obco w gronie wspólnoty 
chrześcijańskiej37.

AKTUALNE PROPOZYCJE PASTORALNE

Zadaniem Kościoła katolickiego jest przede wszystkim ochrona małżeństw i ro-
dzin chrześcijańskich. Szczególną troską duszpasterską obejmuje rodziny i małżeń-
stwa, które trwają w kryzysie i w nieprawidłowych sytuacjach38. Duszpasterstwo 
rodzin wymaga zatem szczególnej misji w podejmowaniu tych kroków, aby w spo-
sób odpowiedni i troskliwy podjąć działania na rzecz tych osób39. Każda osoba 
ochrzczona w Kościele katolickim nie jest pomijana w duszpasterstwie, także i ci, 
których sytuacja jest sprzeczna z nauką Jezusa Chrystusa, oni pozostają w troskliwej 
opiece Kościoła. Zadaniem duszpasterskiej troski Kościoła o osoby, których sytu-
acja odnośnie sakramentalnego związku małżeńskiego jest nieprawidłowa powinna 
przejawiać się w zrozumieniu ich, nieodrzucaniu, ale w szczerej pomocy.

Dlatego fundamentalnym zadaniem pasterzy jest ukazywanie drogi powrotu 
i pomoc w przezwyciężaniu kryzysów. Wskazywanie na Miłosierdzie Boże i nawró-
cenie powinno być im przekazywane w sposób troskliwy o ich zbawienie40. Pan Bóg 

36 J. Pałyga, Kościół oddalonych – Głos duszpasterza, w: W trosce o Kościół, red. K. Kowalik, 
Lublin 2001, s. 143.

37 M. Paciuszkiewicz, Informowanie i poszukiwanie, PP 10(1994), s. 24.
38 M. Habiniak, Towarzyszenie wolnym związkom w przyjmowaniu wymagań Ewangelii, 

w: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji Apostolskiej Amoris laetitia dla 
duszpasterstwa rodzin, red. J. Goleń, Lublin 2017, s. 313.

39 R. Kamiński, Troska duszpasterstwa rodzin o małżeństwo i rodzinę, „Roczniki pastoralno-
katechetyczne” II/57(2010), s. 19.

40 Kongregacja nauki wiary, List biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania 
Komunii Świętej przez wiernych rozwiedzionych żyjących w nowych związkach, Rzym 1994. s. 2.
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jest w historii życia każdego człowieka, jest również obecny w historii tych osób. 
Aczkolwiek nie oznacza to, że Nauka Kościoła katolickiego akceptuje sytuacje roz-
wodu i inne sytuacje nieuregulowane przez wspólnotę kobiety i mężczyzny41.

Ewangelia dostarcza nam wiele obrazów i przykładów, gdzie Jezus wychodził 
do ludzi, którzy potrzebują pomocy. Wszyscy ci, którzy spotkali Jezusa na swojej 
drodze życiowej odchodzili przemienieni. Ich życie stawało się lepsze po spotkaniu 
Jezusa na swojej drodze42.

W adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Ojca Świętego Franciszka, widać bar-
dzo mocne przylgnięcie do problemu, z jakim spotykają się współczesne małżeń-
stwa. W sposób szczególny na pierwszy plan wysuwa się zagadnienie towarzyszenia 
takim ludziom na trudnej dla nich drodze życia. Papież Franciszek podkreśla, że 
zaistniała sytuacja osób żyjących w związku niesakramentalnym jest dla Kościoła 
czymś trudnym. Jednakże Kościół patrzy na te osoby z ogromną troską i pragnie, 
aby nikt nie został opuszczony w swojej drodze życia.

W swoim nauczaniu Ojciec Święty Franciszek podkreśla i zachęca do prowa-
dzenie dialogu z tymi, których sytuacja życiowa jest nieprawidłowa. Zachęca dusz-
pasterzy do tego, aby takim ludziom wskazywać dobro, jakie płynie z Ewangelii, 
aby mogli żyć i karmić się Słowem Bożym. W takich sytuacjach potrzeba jest dużej 
cierpliwości i dbałości nad doprowadzeniem tych osób do spotkania z miłującym 
Bogiem i do radości, która wypływa z Ewangelii (Por. AL 294)43.

W ostatnich latach wzrasta liczba rozwodów cywilnych co w konsekwencji po-
woduje wielki wzrost tak zwanych wolnych związków czyli partnerskich i związ-
ków niesakramentalnych. Ten problem zauważył już papież Paweł VI w encyklice 
Humanae vitae, gdzie zachęcał do tworzenia duszpasterstw związanych z rodziną, 
co miało wpłynąć na poprawę kondycji tej komórki społecznej (Por. HV 30)44.

Nie można sobie wyobrazić również cierpienia takich osób, których sytuacja 
wobec nauczania Kościoła jest nieodpowiednia. Wspólnota Kościoła, idąc za wy-
maganiami ewangelicznymi, troszczy się o to również, aby wobec takich ludzi kie-
rować miłość bliźniego jak naucza o tym Jezus w Ewangelii (Por. Mt 22,39). Każda 
osoba ochrzczona jest bratem i siostrą w wierze. Warto zatem wprowadzać w dusz-
pasterskie rozwiązania różnego rodzaju sposoby, które pomogą takim osobom czuć 
się włączonym we wspólnotę wiary. Ważne jest zatem rozeznanie duszpasterskie 
w kwestii sposobu ich uczestniczenia w życiu liturgicznym i modlitewnym Kościo-
ła. Potrzeba jest doprowadzić do tego, aby nie czuli się oni oddaleni czy odłączeni 
od Kościoła, ale by mogli odczuwać to, że Kościół jest ich matką, która chce trosz-
czyć się o nich i podtrzymywać ich w dążeniu życia Ewangelią (Por. AL 299).

Osobom, którzy żyją w rzeczywistym wolnym związku, a którzy nie są zwią-
zani sakramentalnie ani cywilnie, duszpasterze powinni głosić piękno istoty sakra-

41 J. Grzybowski, Nadzieja odzyskana, Kraków 1999, s. 10.
42 J. Pałyga, Oni też chcą być wierni, Ząbki 1999, s. 27.
43 M. Habiniak, Towarzyszenie wolnym związkom w przyjmowaniu wymagań Ewangelii, 

w: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla 
duszpasterstwa rodzin, red. J. Goleń, Lublin 2017, s. 312.

44 Tamże, s. 313.
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mentalnego związku małżeńskiego (Por. AL 307)45. Pierwszym krokiem powinna 
być katecheza w szkole oraz nauki związane z sakramentem małżeństwa. Poza tym 
przykłady wielu małżeństw związanych sakramentalnym węzłem małżeńskim po-
winny być pięknym świadectwem radości wspólnie przeżywanej drogi miłości po-
między małżonkami. Takie świadectwa są przykładem dla tych, którzy odkładają 
z różnych przyczyn potwierdzenie swojej miłości przed Bogiem i przyłączenie się 
do wspólnoty stołu Eucharystii. Już w młodości członkowie Kościoła powinni być 
zachęcani i utwierdzani w tym, że droga miłości małżeńskiej jest darem Pana Boga 
(Por. AL. 307).

Fundamentalnym elementem pracy duszpasterskiej jest pomoc w pokonywaniu 
problemów, z którymi stykają się na co dzień małżeństwa i rodziny46. Wszelkiego 
rodzaju inicjatywy związane z duszpasterstwem rodzin i małżeństw mogą prowa-
dzić do zapobiegania powstawania sytuacji kryzysowych i nieprawidłowych47.

Środowisko wspólnoty małżeńskiej, powinno być Kościołem domowym o któ-
rym pisze już Jan Paweł II w Familiaris consortio. Wspólnota życia rodzinnego 
i małżeńskiego, wprowadzając w swoją codzienność życie z Bogiem opiera się na 
fundamencie wiary, co pomaga przezwyciężać kryzysy w życiu małżeńskim i ro-
dzinnym. Również dzieci, którym rodzice przekazują takie wartości a także dzie-
lą się z nimi przeżywaniem piękna miłości małżeńskiej pomogą ukazywać wiarę 
w Jezusa Chrystusa, życia nią a także wprowadzać w swoje życie wiarę opartą na 
Ewangelii.

Istotnym elementem w pracy duszpasterskiej jest doprowadzaniem małżonków 
do wspólnoty dialogu, co prowadzi z kolei do wzajemnego zrozumienia siebie, 
w wsłuchiwania się w przeżycia drugiej osoby i poznawania siebie48.

W towarzyszeniu osobom, którym rozpadło się małżeństwo i nie wstąpiły w ża-
den nowy związek, duszpasterz ma za zadanie rozeznać odpowiednio sytuację ta-
kich osób. Papież Franciszek podkreśla, że jest to niezbędnym elementem do towa-
rzyszenia duszpasterskiego takim osobom, których sytuacja życiowa zatrzymała się 
na separacji, rozwiedzeniu czy opuszczeniu (Por. AL 242).

Krokiem ważnym w tej kwestii jest uwzględnienie cierpienia z powodu rozej-
ścia, a w szczególności strony niewinnej rozpadowi. Potrzeba jest zatem doprowa-
dzenia i pomocy do podjęcia przebaczenia wobec współmałżonka, który uczynił 
taką krzywdę49.

Obrazem piękna wspólnoty wierzących jest parafia. To już na szczeblu para-
fialnym duszpasterze powinni być tymi, którzy takim osobom będą pomagać po-
przez towarzyszenie i rozeznawanie ciężkich sytuacji. Kościół poprzez swoją troskę 

45 Tamże, s. 316.
46 P. Landwójtowicz, Duszpasterskie wsparcie małżonków i rodzin w kryzysach, w: Towarzyszyć 

małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji Apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin, 
red. J. Goleń, Lublin 2017, s. 379.

47 Tamże, s. 379.
48 Tamże, s. 382 – 383.
49 G. Pyźlak, Towarzyszenie rodzinom po rozpadzie, w: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. 

Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin, red. J. Goleń, Lublin 
2017, s. 393.
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o każdą osobę powinien zapewnić pomoc i opiekę duchową50. W parafiach powinna 
być dostępna pomoc psychologa, mediatora czy specjalistów związanych z dzie-
dziną życia małżeńskiego i rodzinnego. Pomocą dla tych sytuacji mogą być mał-
żeństwa dzielące się swoim doświadczeniem małżeńskiej miłości i przeżywania 
swojego małżeństwa z Bogiem51. Duszpasterz powinien być zawsze dostępny, aby 
w każdej chwili mógł prowadzić rozmowę duszpasterską. Potrzeba jest wskazywa-
nia tym osobom ich obecnej drogi we wspólnocie Kościoła52. Ukazanie przez dusz-
pasterza drogi do Eucharystii i Sakramentu pokuty jest najcenniejszą możliwością 
dla osób, które nie zawarły nowego związku, a które mogą znaleźć w Eucharystii 
pokarm duchowy (Por. AL 242). Jednakże takiej możliwości nie mają osoby, które 
po rozpadzie weszły w nowy związek cywilny i swoim życiem zaprzeczają nieroze-
rwalnej więzi sakramentalnego związku małżeńskiego53.

Wspólnota Kościoła, mając na uwadze dobro każdego człowieka i doprowadze-
nia każdego z jego członków do spotkania z Bogiem, nie zapomina o troskliwej opie-
ce dla tych osób, w których życiu pojawiają się nieprawidłowości. Dla osób żyjących 
w nieuregulowanych sytuacjach daje możliwość uczestniczenia w życiu parafialnym 
i liturgicznym. Angażowanie się przez nich we wspólnocie życia Kościoła pomaga im 
kroczyć w drodze do miłości Boga. Dlatego duszpasterze powinni organizować dość 
często w wielu miejscach, spotkania, nabożeństwa i rekolekcje, aby zainteresowani 
mogli doświadczyć obecności Boga, który nie pozostawia nigdy człowieka samego.

Wstępujący w nowy związek małżeński po rozwodzie, naruszają sakramentalne 
przymierze małżeńskie, to jednakże trzeba pamiętać, że nie są wyłączeni z Kościo-
ła. I chociaż ich sytuacja życiowa w takim momencie nie pozwala na to, aby mogli 
przystąpić do stołu Eucharystii, mają możliwość odczuwania bliskości z Bogiem 
poprzez karmienie się Słowem Bożym i modlitwę54.

Warto podkreślić, że duszpasterstwo osób żyjących w nowych związkach posia-
da specjalny charakter55. Osoby takie nie mogą czuć się dyskryminowane przez Ko-
ściół (Por. AL 243). Potrzeba jest przypominania przez duszpasterza tym osobom, że 
chociaż sytuacja ich jest trudna, Bóg troszczy się o nich i łaska Boże również działa 
w ich życiu (Por. AL 291). Każdy przypadek jest indywidualny i podchodzenie do 
każdego z osobna wymaga wielkiej troski, aby nikogo nie skrzywdzić, ale podcho-
dzić ze szczególną pomocą i towarzyszeniem w tej sytuacji.

Dlatego towarzyszenie i nauczanie duszpasterzy jest ważnym elementem w sto-
sunku do sytuacji nieprawidłowych w małżeństwie. Kościół nie pozostawia nikogo 
w trudnej sytuacji samego, chce pomóc każdemu, kto szczerze żałuje popełnionych 

50 H. Krzyszteczko, Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie w parafii, Komisja Episkopatu Polski 
Duszpasterstwa Ogólnego, Program duszpasterski na rok 1993/1994, w: Ewangelizacja wspólnoty 
małżeńskiej i rodzinnej, red. A. Szczotok, A Liskowacka, Katowice 1993, s. 493 – 500.

51 G. Pyźlak, Towarzyszenie rodzinom po rozpadzie, dz. cyt., s. 394.
52 Tamże, s. 395.
53 Tamże, s. 396.
54 J. Krajczyński, Duszpasterstwo małżonków rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach, 

w: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla 
duszpasterstwa rodzin, red. J. Goleń, Lublin 2017, s. 402.

55 Tamże, s. 406.
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złych czynów względem Boga. Ojciec Święty Franciszek w dyscyplinie pastoralnej 
kieruje się przede wszystkim tym, aby nikt nie czuł się odłączony od wspólnoty 
wierzących w Chrystusa. Dlatego elementem ważnym dla tych sytuacji jest odpo-
wiednia troska duszpasterska dla tych osób, które w szczególny sposób potrzebują 
troskliwej i pełnej miłości braterskiej duszpasterskiej drogi. Wiele osób, których 
taka sytuacja dotknęła, poszukuje różnych dróg przybycia do Boga i zaangażowania 
się w życie Kościoła.

Jednym z rodzajów duszpasterskiej posługi wobec nieuregulowanych sytuacji 
małżeńskich mogą być rekolekcje. Jest to jedna z form troski o pary, które nie są złą-
czone więzią sakramentalną. Często oni zadają sobie pytanie czy w takim związku 
obecny jest Bóg?56. Poszukują oni oparcia w tych sytuacjach i pragną zbliżyć się do 
Boga w taki sposób, w jaki mogą to uczynić57.

Kiedy ludzie poszukują Boga dzielą się swoim świadectwem. W spotkaniach 
odczuwają obecność Boga w ich życiu a także to, że nie są odrzucani przez Kościół. 
Taka forma duszpasterstwa jest bardzo istotna we współczesnym świecie, ponieważ 
pozwala małżeństwom niesakramentalnym doświadczyć tego, że dla Boga również 
są ważni, i nie są pozostawieni sami sobie58.

ZAKOŃCZENIE

Można wymienić wiele czynników wpływających na sytuacje nieprawidłowe 
w życiu małżeńskim i rodzinnym na płaszczyźnie przyczyn społecznych, ekono-
micznych czy moralnych. Współczesne ideologie destrukcyjnie wpływają na życie 
wspólnoty małżeńskiej jak i rodzinnej. Wartości oparte na Piśmie Świętym a także 
etyka i moralność są coraz częściej podważane i negowane. Współczesne rodziny 
i małżeństwa często nie opierają się na fundamentalnych wartościach płynących 
z nauki Jezusa Chrystusa odnośnie sakramentalnego związku małżeńskiego.

Po Soborze Watykańskim II zaczęto zauważać problem i w sposób szczególny 
angażować się w życie rodzinne. Kościół broni podstawowych wartości małżeń-
skich i rodzinnych. Jeżeli dochodzi do nieprawidłowych sytuacji, Kościół podejmu-
je wszelkie starania, aby z delikatnością pochylić się nad osobami będących w tym 
stanie. Takie sytuacje są delikatne i potrzeba wszelkiej staranności, aby nikogo nie 
odrzucać, ale w troskliwy sposób okazać wszelką pomoc, na jaką zasługują te osoby, 
których sytuacja życiowa jest sprzeczna z nauką Kościoła.

Wszyscy ludzie ochrzczeni należą do jednej wspólnoty wierzących w Jezusa 
Chrystusa. Dlatego Ojciec Święty Franciszek w swoim nauczaniu bardzo mocno 
podkreśla przede wszystkim towarzyszenie takim członkom Kościoła. Przejaw 
duszpasterskiej troski Kościoła daje wielki impuls dla tych, którzy często w swoich 
sytuacjach są pogubieni oraz nie potrafią sami znaleźć wyjścia z tego problemu.

56 A. Bruchwald, Czy w tym związku jest Bóg?, „Gość Elbląski” 8. 03. 2016 r.,. http://elblag.
gosc.pl/doc/3015953.Czy-w-tym-zwiazku-jest-Pan-Bog (dostęp 30. 03. 2019).

57 A. Bruchwald, Znak miłości Boga, „Gość Elbląski” 2. 12. 2018 r., http://elblag.gosc.pl/
doc/5197483.Znak-milosci-Boga (dostęp 30. 03. 2019).

58 Tamże.
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AMORIS LAETITIA WYZWANIEM DLA DUSZPASTERZY  
WOBEC OSÓB ŻYJĄCYCH W ZWIĄZKACH NIESAKRAMENTALNYCH

STRESZCZENIE

W adhortacji apostolskiej Amoris laetitia Ojca Świętego Franciszka, widać bardzo moc-
ne przylgnięcie do problemu, z jakim spotykają się współczesne małżeństwa. W sposób 
szczególny na pierwszy plan wysuwa się zagadnienie towarzyszenia takim ludziom na trud-
nej dla nich drodze życia. Papież Franciszek podkreśla, że zaistniała sytuacja osób żyjących 
w związku niesakramentalnym jest dla Kościoła czymś trudnym. W swoim nauczaniu Papież 
Franciszek podkreśla i zachęca do prowadzenie dialogu z tymi, których sytuacja życiowa jest 
nieprawidłowa. Zachęca duszpasterzy do tego, aby takim ludziom wskazywać dobro, jakie 
płynie z Ewangelii, aby mogli żyć i karmić Słowem Bożym. W takich sytuacjach potrzeba 
jest dużej cierpliwości i dbałości nad doprowadzeniem tych osób do spotkania z miłującym 
Bogiem i do radości, która wypływa z Ewangelii.

W ostatnich latach można zauważyć rosnącą liczbę rozwodów cywilnych co w kon-
sekwencji powoduje wielki wzrost tak zwanych wolnych związków czyli partnerskich 
i związków niesakramentalnych. Ten problem zauważył już papież Paweł VI w encyklice 
Humanae vitae, gdzie zachęcał do tworzenia duszpasterstw związanych z rodziną, co miało 
wpłynąć na poprawę kondycji tej komórki społecznej.

Nie można sobie wyobrazić również cierpienia takich osób, których sytuacja wobec 
nauczania kościoła jest nieodpowiednia. Wspólnota Kościoła, idąc za wymaganiami 
ewangelicznymi, troszczy się o to również, aby wobec takich ludzi kierować miłość bliźniego 
jak naucza o tym Jezus w Ewangelii (Por. Mt 22,39). Każda osoba ochrzczona jest bratem 
i siostrą w wierze. Warto zatem wprowadzać w duszpasterskie rozwiązania różnego rodzaju 
sposoby, które pomogą takim osobom czuć się włączonym we wspólnotę wiary. Ważne jest 
zatem rozeznanie duszpasterskie w kwestii sposobu ich uczestniczenia w życiu liturgicznym 
i modlitewnym Kościoła. Potrzeba jest doprowadzić do tego, aby nie czuli się oni oddaleni 
czy odłączeni od Kościoła, ale by mogli odczuwać to, ze Kościół jest ich matką, która chce 
troszczyć się o nich i podtrzymywać ich w dążeniu życia Ewangelią (Por. AL 299).

Wszyscy ludzie ochrzczeni należą do jednej wspólnoty wierzących w Jezusa Chrys-
tusa. Dlatego Ojciec Święty Franciszek w swoim nauczaniu bardzo mocno podkreśla przede 
wszystkim towarzyszenie takim członkom Kościoła. Przejaw duszpasterskiej troski Kościoła 
daje wielki impuls dla tych, którzy często w swoich sytuacjach są pogubieni oraz nie potrafią 
sami znaleźć wyjścia z tego problemu.

AMORIS LAETITIA AS A CHALLENGE TO PRIESTS TOWARDS PEOPLE 
LIVING IN NON-SACRAMENTAL RELATIONSHIPS

SUMMARY

In Holy Father Pope Francis’ apostolic exhortation Amoris laetitia the idea of contempo-
rary married couples facing up problems is clearly visible. What is underlined is the issue of 
accompanying the people in their everyday hardships. The Pope emphasizes that the matter 
of couples living in non-sacramental relationships is difficult for the Church. In his teaching 
Francis highlights and encourages to talk with those, whose life situation is inappropriate. 
He encourages priests to introduce those people to good that flows from the Gospel, so they 



333AMORIS LAETITIA WYZWANIEM DLA DUSZPASTERZY WOBEC...

could live according to and feed on God’s Word. In such situations a lot of patience and care 
is needed to unite those human beings both with their loving God and the joy that derives 
from the Gospel.

The amount of civil divorces has been growing lately, which, consequently, leads to 
increasing number of cohabitations, such as partnerships and non-sacramental relation-
ships. This problem was already noticed by the Pope Paul VI in his Humanae vitae En-
cyclical, where he encouraged priests to create ministries connected to families, which was 
supposed to improve the conditions of this social group.

Furthermore, one cannot imagine the suffering of such people, whose situation is im-
proper to the church’s teaching. The Church Community, following evangelical require-
ments, cares about spreading the neighbourly love to such people, following Jesus’ teaching 
mentioned in the Bible (cf. Mt 22,39). Every christened person is brother and sister in faith. It 
is worth introducing into pastoral care different means of helping those people feel included 
in community of faith. Pastoral discernment is imperative in determining their participation 
in liturgical and prayer life. There is a need to provide conditions, in which they do not feel 
separated or excluded from the Church, but let them feel that Church is their mother who 
wishes to care for them and support them in their Bible-based life (cf. AL 299). All christened 
people belong to one community believing in Jesus Christ. That is why the Pope Francis in 
his teaching states very clearly the importance of accompanying those Church members. Im-
mense pastoral care is a great impulse for those who are lost in their life situations and are 
not able to find the way out on their own.

AMORIS LAETITIA: EINE HERAUSFORDERUNG FÜR SEELSORGER 
GEGENÜBER MENSCHEN, DIE IN NICHTSAKRAMENTALEN 

BEZIEHUNGEN LEBEN

ZUSAMMENFASSUNG

In dem apostolischen Schreiben Amoris laetitia des Heiligen Vaters Franziskus wird 
das Problem der modernen Ehen sehr deutlich angesprochen. In besonderer Weise rückt die 
Frage der Begleitung solcher Menschen auf dem für sie schwierigen Lebensweg in den Vor-
dergrund. Papst Franziskus betont, dass die aktuelle Situation von Menschen, die in nichtsa-
kramentalen Beziehungen leben, für die Kirche eine Schwierigkeit darstellt. In seiner Lehre 
betont und befürwortet er den Dialog mit denjenigen Menschen, deren Lebenssituation nicht 
regelkonform ist. Er ermutigt die Seelsorger, diesen Menschen das Gute zu zeigen, das aus 
dem Evangelium fließt, damit sie vom Wort Gottes leben und sich damit nähren können. In 
solchen Situationen bedarf es großer Geduld und Sorgfalt, um diese Menschen zu einer Be-
gegnung mit dem liebenden Gott und zur Freude am Evangelium zu führen.

In den letzten Jahren hat die Zahl der zivilen Scheidungen zugenommen und damit auch 
die Zahl der so genannten freien Partnerschaften und nichtsakramentalen Beziehungen. Die-
ses Problem wurde bereits von Papst Paul VI. in der Enzyklika Humanae vitae erkannt, wo 
er die Schaffung von familienpastoralen Diensten anregte, die zur Verbesserung des Zustands 
dieser sozialen Einheit beitragen sollten.

Man kann sich auch nicht das Leid solcher Menschen vorstellen, deren Situation im 
Lichte der kirchlichen Lehre nicht rechtmäßig ist. Die kirchliche Gemeinschaft ist bestrebt, 
diesen Menschen die Nächstenliebe entgegenzubringen, wie sie Jesus im Evangelium lehrt 
(vgl. Mt 22,39). Jeder getaufte Mensch ist ein Bruder und eine Schwester im Glauben. Es 
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lohnt sich daher, seelsorgerische Lösungen verschiedener Art anzubieten, damit sich diese 
Menschen in die Glaubensgemeinschaft aufgenommen fühlen. Als Seelsorger sollte man sich 
darüber Gedanken machen, wie diese Personen am liturgischen Leben und am Gebet der 
Kirche teilnehmen können. Es ist notwendig, dass sie sich nicht von der Kirche abgelehnt 
oder abgetrennt fühlen, sondern spüren können, dass die Kirche ihre Mutter ist, die für sie 
sorgen und sie in ihren Bemühungen, das Evangelium zu leben, unterstützen will (vgl. AL 
299). Alle Getauften gehören zu einer Gemeinschaft von Gläubigen an Jesus Christus. Des-
halb betont der Heilige Vater Franziskus in seiner Lehre sehr stark vor allem die Begleitung 
solcher Kirchenmitglieder. Der Ausdruck der kirchlichen Seelsorge gibt denjenigen, die oft 
in ihrer Situation verloren sind und aus eigener Kraft keinen Ausweg mehr finden, einen 
starken Impuls.
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WPROWADZENIE

Spe salvi facti sumus – w nadziei już jesteśmy zbawieni (Rz 8,24). Słowa- 
mi św. Pawła papież Benedykt XVI rozpoczyna swoją encyklikę, poświęconą w ca-
łości kwestii chrześcijańskiej nadziei. Fakt, że ten wybitny teolog i filozof dostrzegł 
potrzebę szerokiego, usystematyzowanego i głębokiego pochylenia się nad tematem 
nadziei chrześcijańskiej, wskazuje na jej wyjątkową rolę w życiu ludzi wierzących. 
Papież Benedykt XVI, a wcześniej teolog Joseph Ratzinger, doskonale zdawał sobie 
sprawę z faktu, że nadzieja od zarania chrześcijaństwa pozostaje dla Kościoła i każ-
dego wiernego kwestią fundamentalną1. We wstępie do encykliki Spe salvi zauwa-
ża on, że nadzieja nie tylko stanowi samo centrum wiary chrześcijańskiej, ale jest 
również cechą wyróżniającą chrześcijaństwo wśród wszystkich innych systemów 
religijnych2.

Faktem jest, że temat nadziei był – i wciąż jest – w teologii obecny i nierzadko 
podejmowany3. Bibliści, odnosząc się do etymologii i pierwotnego rozumieniu ter-
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minu, starają się jak najpełniej przybliżyć jego znaczenie4. Teologia moralna skupia 
się na rozumieniu nadziei jako jednej z cnót, którą człowiek ma za zadanie rozwi-
jać i pogłębiać5. Dogmatycy zajmują się nadzieją w perspektywie metafizycznej, 
opisując ją w kontekście łaski Bożej i w odniesieniu do eschatologii6. Warto jed-
nak, szczególnie w obliczu postępującego indyferentyzmu religijnego7 i odrzucania 
orędzia chrześcijańskiego, zająć się tematem chrześcijańskiej nadziei w kontekście 
fundamentalnoteologicznym, ukazując jej podstawy i uzasadniając wartość nadziei 
chrześcijańskiej we współczesnym świecie. Lektura dzieł Josepha Ratzingera/Bene-
dykta XVI pozwala dostrzec jego istotny wkład w obronę, uzasadnienie i propago-
wanie chrześcijańskiej nadziei eschatologicznej. Twórczość niemieckiego teologa, 
choć najczęściej kojarzona z kontekstami dogmatycznymi, posiada niezaprzeczalnie 
rys fundamentalnoteologiczny, któremu warto się przyjrzeć w kontekście teologii 
nadziei.

Na potrzeby poniższego artykułu przeanalizowane zostaną w kolejności chro-
nologicznej trzy teksty: dwa artykuły Josepha Ratzingera („O nadziei – jej duchowe 
podstawy z perspektywy teologii franciszkańskiej” oraz „Boża władza naszą na-
dzieją”) i encyklika Spe salvi Benedykta XVI. Pogłębiona refleksja nad dziełami 
niemieckiego teologa pozwoli na zdefiniowanie i ukazanie charakterystycznych 
cech jego nauczania na temat nadziei, a także ukaże Jego walor apologijny.

PERSPEKTYWA FRANCISZKAŃSKA

Artykuł „O nadziei – jej duchowe podstawy z perspektywy teologii francisz-
kańskiej” został opublikowany w 1984 roku8. Kardynał Ratzinger, odwołując się 
do myśli franciszkańskiej, podejmuje próbę uchwycenia istoty chrześcijańskiej na-
dziei. Swoje rozważania rozpoczyna jasnym rozróżnieniem: „Cechą chrześcijan jest 
nadzieja […] na odwrót beznadziejność charakteryzuje ateistę”9. Tezę tę Ratzinger 
formułuje, powołując się na naukę świętego Pawła: „Nie chcemy, bracia, byście 
trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy 
ci, którzy nie mają nadziei” (1 Tes 4,13). Cechą, która ma charakteryzować chrze-
ścijan, jest więc nadzieja. Wobec wszelkich obecnych w historii ludzkości ideologii 

4 Zob. K.P. Donfried, Nadzieja w: Encyklopedia biblijna, P. J. Achtemeier (red.), prze-
kł. Z. Kościuk, Warszawa 1999, ss. 810 – 812; G. von Rad, Teologia Starego Testamentu, przekł. 
B. Widła, Warszawa 1986.

5 Zob. S. Olejnik, Teologia moralna 4. Podstawowe ukierunkowanie życia chrześcijańskiego, 
Warszawa 1989.

6 Zob. Cz.S. Bartnik, Dogmatyka katolicka. Tom. II. Traktaty VII–XIII, Lublin 2012.
7 Na temat indyferentyzmu religijnego i sekularyzacji: J. Babiński, Irreligia, Pelplin 2010.
8 Tekst ten pierwotnie został wygłoszony w formie wykładu z okazji jubileuszu pięćdziesięcio-

lecia Papieskiego Ateneum Antonianum w Rzymie, a temat wspólny wykładów brzmiał „Franciszek 
jako świadek i stróż nadziei”.

9 J. Ratzinger, O nadziei – jej duchowe podstawy z perspektywy teologii franciszkańskiej, w: 
Tenże, Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei, Opera Omnia, 
t. X, przekł. J. Kobienia, Lublin 2014, s. 387.
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sprzeciwiających się chrześcijańskiej nadziei, Ratzinger dąży do uzasadnienia jej 
wartości.

W pierwszej kolejności niemiecki teolog zajmuje się podstawami antropolo-
gicznymi nadziei, stawiając następujące pytanie: „Co mamy właściwie na myśli, 
mówiąc „nadzieja”? Kto ma nadzieję tutaj i na co mają nadzieję przepełnieni nią”10? 
Ratzinger za podstawową cechę nadziei uznaje fakt, że w każdym przypadku odnosi 
się ona do przyszłości; dotyka rzeczywistości wykraczających poza „teraz” i wska-
zuje na oczekiwanie szczęścia i radości, którego człowiek nie doświadcza w teraź-
niejszości.

Jeśli chodzi o określenie przedmiotu ludzkich nadziei, należy stwierdzić, że jest 
to kwestia bardzo zróżnicowana. Inne nadzieje będą udziałem dzieci, inne doro-
słych. oczekiwania są zależne również od warunków życia, aspiracji i innych czyn-
ników. Ratzinger wskazuje, że przyziemne, „codzienne” nadzieje stanowią ważną 
część życia i nadaje mu kolorytu, jednak to nie o takim rodzaju nadziei pisał Święty 
Paweł11.

By dobrze zrozumieć biblijne pojęcie nadziei, niemiecki teolog analizuje jej 
przeciwieństwo – lęk. Według Ratzingera, lęk, nawet najmniejszy, doświadczany 
w codzienności, kryje za sobą głębszy, właściwy strach, „[…] strach, że życie jako 
takie mogłoby być nieudane, mogłoby się stać tak szare i tak ciężkie, że nie da się 
go już dalej przeżyć”12. Przenikający samą istotę człowieka strach, wyniszczający 
i odbierający wszelką nadzieję, prowadzi do beznadziei, do poczucia, że życie samo 
w sobie nie jest dobrem, lecz złem, bo zawiera w sobie pochłaniające wszystko 
cierpienie i lęk. Beznadzieja jest więc rozpaczą i fundamentalnym zwątpieniem wo-
bec samego istnienia, ponieważ istnienie w takiej perspektywie jawi się jako złe 
samo w sobie. Doświadczenie takie prowadzi do stanu, w którym jedyną nadzieją 
człowieka jest śmierć, ponieważ żadnej innej nadziei już nie ma. Dochodząc do 
wniosku, że beznadzieja jest perspektywą utraty wszelkiej miłości, Ratzinger stawia 
następującą tezę: nadzieja musi być „[…] ufnością, że zostanie się obdarzonym da-
rem wielkiej miłości”13.

Nawiązując do słów z 1 Listu św. Jana: „Bóg jest miłością” (1J 4,16), można 
stwierdzić, że ostateczną i największą nadzieją człowieka jest sam Bóg. Antropolo-
giczną podstawą tego twierdzenia jest, według niemieckiego teologa, fakt że w każ-
dej „małej”, codziennej nadziei, zawiera się jakiś element miłości lub coś do niej 
podobnego. Każdy lęk z kolei niesie ze sobą jakiś strach przed utratą tej miłości. Bi-
blijnym potwierdzeniem takiego rozumienia nadziei jest Janowe zdanie „doskonała 
miłość usuwa lęk” (1J 4,18). Człowiek mający nadzieję ufa Bogu i wierzy w ratunek 
Jego nieskończonej miłości.

Analiza antropologicznych podstaw nadziei doprowadziła Ratzingera do nastę-
pującego wniosku: największą nadzieją człowieka jest wiara. Pierwotne oczekiwa-
nie doskonałości, spełnienia, raju, obecne w ludzkim sercu, dla osoby pozbawionej 
wiary w Boga, staje się jedynie rozpaczą, ponieważ, jak zauważa niemiecki teo-

10 Tamże, s. 388.
11 Por. tamże.
12 Tamże, s. 389.
13 Tamże.
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log, „[…] nie ma jej [nadziei] i nie może jej być bez wcielenia Boga, Jego śmierci 
i zmartwychwstania […]”14. Istnieje więc fundamentalna zależności między wiarą 
i nadzieją – rzeczywistości te pozostają ze sobą w nieustannym dialogu. Pojęcia wia-
ry i nadziei często pojawiają się zamiennie w Nowym Testamencie. Autor Listu do 
Hebrajczyków deklarację wiary nazywa „wyznaniem nadziei” (Hbr 10,23), a w Li-
ście do Tytusa wiara zostaje określona jako „błogosławiona nadzieja” (Tt 2,13). 
Również Ojcowie Kościoła utożsamiali wiarę chrześcijańską z nadzieją. Tendencje 
takie można odnaleźć w pismach Ignacego Antiocheńskiego czy Klemensa Rzym-
skiego15. Identyfikowanie nadziei z wiarą wynika z wewnętrznego poczucia czło-
wieka, że nic, co doczesne, empiryczne, czy materialne, nie jest wstanie spełnić 
najskrytszych pragnień i odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwanie człowieka. Takie 
przeświadczenie wiedzie do szukania spełnienia nadziei w rzeczywistości ponadna-
turalnej. Ratzinger stwierdza: „[…] nadzieję można więc opisać jako antycypację 
tego, co ma nadejść; w niej jest obecne w pewien sposób już „jeszcze nie” i właśnie 
w ten sposób jest ona dynamiką, która bezustannie wypiera człowieka poza sie- 
bie […]”16.

Niemiecki teolog nazywa tę ponadnaturalną nadzieję wiary „fundamentem”, 
stwierdzając: „Mamy mocny fundament, solidniejszy niż to co uchwytne, niż mie-
nie. Stałości tego fundamentu odpowiada stałość i wolność tego, kto stał się nieza-
leżny od mocy, które dysponują tylko tym, co uchwytne”17. Przeciwieństwem na-
dziei w takiej perspektywie staje się chciwość, czyli zbyt wielkie przywiązanie do 
zdobywania dóbr i polegania na tym, co doczesne, a co nie prowadzi do pełni życia 
i prawdy. Powołując się na żywot św. Franciszka, Ratzinger zaznacza właściwą re-
lację między doczesnymi nadziejami, a nadzieją prawdziwą: „Dopiero tam, gdzie 
odrzucone są wszelkie nadzieje, przezwyciężone wszystkie rozczarowania, przy-
świeca „fundamentalna nadzieja” w swojej niepokalanej wielkości”18.

Ponadto niemiecki teolog odwołuje się do myśli św. Bonawentury wskazując,  
że aby odnaleźć w sobie prawdziwą nadzieję, należy przestać skupiać się na tym, co 
zewnętrzne, starając się za wszelką cenę zabezpieczyć swój byt, a zacząć skupiać 
się na wnętrzu, w cichości i pokoju umysłu. To właśnie w swoim wnętrzu czło-
wiek może doświadczyć Bożej łaski, odpoczynku i orzeźwienia, dającego nadzie-
ję19. Ratzinger nazywa to „skupieniem bytu do wewnątrz”. Nie powinno ono stawać 
się ucieczką, ani całkowitą negacją świata. Przeciwnie: „W rzeczywistości chodzi 
właśnie o to, żeby stworzyć takie warunki życia, w których ucieczka do wewnątrz 
nie jest już konieczna, ponieważ cierpienie zostaje usunięte i sam świat zostaje prze-

14 J. Ratzinger, O nadziei – jej duchowe podstawy z perspektywy teologii franciszkańskiej,  
w: Tenże, Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei, Opera Omnia, 
t. X, przekł. J. Kobienia, Lublin 2014, s. 387.

15 Zob. Klemens Rzymski, List do Kościoła w Koryncie; Ignacy Antiocheński, Do Kościo-
ła w Efezie; Tenże, Do Kościoła w Magnezji, w: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich,  
red. M. Starowieyski, przekł. A. Świderkówna, Kraków 1998.

16 J. Ratzinger, O nadziei, s. 393.
17 Tamże.
18 Tamże, s. 397.
19 Por. tamże.



341UZASADNIENIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ NADZIEI ESCHATOLOGICZNEJ...

mieniony w raj”20. Sposobem dokonywania się zmiany świata na lepsze ma być 
wewnętrzna przemiana człowieka – raj zaczyna się wtedy, gdy człowiek porzuca 
chciwość i staje się prawdziwie wolny od pożądania i pragnienia posiadania.

W teologii franciszkańskiej „skupienie bytu do wewnątrz” nie jest więc uciecz-
ką w to, co indywidualne i zamknięte, lecz „odwagą do ubóstwa i zdolnością do 
wspólnoty”21. Powołując się na św. Bonawenturę, Ratzinger zaznacza, że życie 
wspólnotowe polega z jednej strony na wewnętrznym ukierunkowaniu na to, co 
duchowe, z drugiej zaś na podejmowaniu codziennej pracy dla dobra wspólnego, 
która udoskonala i wznosi naturę ludzką ku dobru22. Niemiecki teolog kwestię tę 
przedstawia następująco:

We franciszkańskiej formie nadziei, która przyjmuje wzorzec dokładnie na-
kreślony przez List do Hebrajczyków, chodzi o przezwyciężenie chciwości. 
Posiadanie jako „podstawę” bytu przewyższa nowy fundament tak, że czło-
wiek względem niego staje się wolny. A żądza posiadania jest właśnie tym, 
co zamyka człowiekowi raj […]23.
Ostatnim aspektem, poruszonym przez J. Ratzingera w odniesieniu do nadziei 

„franciszkańskiej”, jest interpretacja Modlitwy Pańskiej24, która stanowi wzór chrze-
ścijańskiej nadziei i modlitwy jako takiej. Treść modlitwy ma związek z nadzieją. 
„Chodzi o codzienne życie; chodzi o lęk przed złem, który zagraża nam w różno-
rodny sposób; chodzi o pokój z naszym bliźnim; chodzi o pokój z Bogiem i o za-
chowanie od prawdziwego zła, czyli przed upadkiem w brak wiary, będący brakiem 
nadziei”25 – precyzuje Ratzinger. Początek modlitwy wskazuje, że wszystkie proś-
by dotyczące życia doczesnego, a więc też doczesna nadzieja, zostają podniesione 
i odniesione do nadziei ostatecznej, nadziei Królestwa Bożego i raju, wyrażonej 
w wołaniu „Przyjdź Królestwo Twoje”. Człowiek modlący się słowami Modlitwy 
Pańskiej wchodzi w proces dokonującej się i rozwijającej nadziei, obecnej w we-
zwaniach. Nie osiąga jeszcze spełnienia, lecz z nadzieją polega na Kimś, kto dyspo-
nuje mocą i dobrocią, by zapewnić mu spełnienie26. W ten sposób Modlitwa Pańska 
nie tylko wyraża nadzieję w swojej treści, ale sama staje się nadzieją dokonującą się 
w ludzkim sercu.

Podsumowanie rozważań Ratzingera na temat Modlitwy Pańskiej stanowią sło-
wa J. Piepera, który twierdził, że człowiek modlitwy „[…] pozostaje otwarty na 
ostatecznie nieznany mu dar, a kiedy to, o co konkretnie prosi, nie staje się jego 

20 Tamże.
21 Tamże.
22 Por. tamże.
23 Tamże, s. 399 – 400.
24 Na temat modlitwy zob. G. Lohfink, Czy Jezus głosił utopię?, przekł. E. Pieciul-Karmińska, 

Poznań 2006, s. 61136; A. Tomkiel, Ojcowie Kościoła uczą nas modlitwy, przekł. Z. Zwolska, War-
szawa 1995, s. 46 – 58.

25 Tamże.
26 Por. tamże, s. 402.
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udziałem, mimo to ma pewność nie – daremności swojej modlitwy”27. Chrześcijań-
ska modlitwa zawsze jest powiązana z nadzieją, która nie kończy się, nawet wtedy, 
gdy człowiek nie doświadcza spełnienia się konkretnych próśb w doczesności.

Kardynał Ratzinger kontynuował poszukiwania teologicznej definicji chrześci-
jańskiej nadziei. W 1987 roku ukazał się kolejny poświęcony temu tematowi arty-
kuł: „Boża władza naszą nadzieją”28.

NADZIEJA BOŻEJ WŁADZY

Aby podjąć refleksję nad władzą Boga i jej znaczeniem w życiu człowieka, 
konieczne było w pierwszej kolejności przeanalizowanie istoty władzy rozumianej 
w sposób ogólny. Według Ratzingera dla współczesnego człowieka termin „władza” 
nie jest wcale czymś kojarzącym się z nadzieją. Większość ludzi doświadcza władzy 
jako anonimowej siły, a ci, którzy ją dzierżą, stają się niedostępni i odlegli29; „[…] 
takiej władzy doświadczamy nie jako nadziei, ale jako koszmaru i jako zagroże-
nia”30.

Negatywne aspekty ziemskiej władzy Ratzinger dostrzega szczególnie w sytu-
acjach, w których pierwotna władza człowieka obraca się przeciwko niemu. Jako 
przykład niemiecki teolog podaje wymykający się spod kontroli wyścig zbrojeń czy 
budowanie wielkich potęg ekonomicznych i gospodarczych, które mogą doprowa-
dzić do zredukowania człowieka do roli czysto utylitarystycznej31.

Wobec władzy przynoszącej ludzkości doświadczenie zagrożenia i udręki,  
Ratzinger stawia pytanie: „Gdzie wobec tych zagrażających nam postaci władzy 
pozostaje właściwie władza Boga? Czy Bóg ma w ogóle jeszcze jakąś władzę 
w świecie, w tym świecie o takiej postaci? Czy Jego władza może być nadzieją 
wobec tych wszystkich potęg budzących lęk […]?”32.

Aby udzielić odpowiedzi Ratzinger sięga do dwóch fragmentów Ewangelii Ma-
teuszowej. Pierwszy opisuje kuszenie Jezusa (por. Mt 4,8 – 10). Szatan wciela się 
tu w rolę tego, który dzierży władzę, ma moc nią dysponować i rozdzielać. Usiłuje 
przekonać Jezusa, że powinien On przyjąć absolutną władzę rozumianą na sposób 
ludzki, polegającą na czynieniu wszystkiego, czego się pragnie, zajmowaniu za-
szczytnych miejsc i podporządkowaniu sobie ludzi siłą i strachem. Główną cechą 
władzy przedstawianej w tej perspektywie jest egoizm i pycha. Boża władza nie 
polega jednak na ciemiężeniu ludzkości i próżnym oczekiwaniu zaszczytów. Nie 
jest rządami realizowanymi na sposób ludzki i nie może być utożsamiana z żadną 

27 J. Pieper, Nadzieja a historia. Pięć wykładów salzburskich, przekł. P. Waszczenko, Warszawa 
1981, s. 59, przyp. 32.

28 Pierwotnie tekst ten wygłoszony został przez Ratzingera w formie wykładu dla kapłanów 
oraz współpracowników pastoralnych w ramach spotkania katolików w Dreźnie 10 lipca 1987 roku.

29 Por. J. Ratzinger, Boża władza – naszą nadzieją, w: Tenże, Zmartwychwstanie i życie wiecz-
ne, s. 403.

30 Tamże.
31 Por. tamże.
32 Tamże, s. 404.
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formą władzy państwowej, która zawsze będzie pociągać za sobą niebezpieczeństwo 
egoizmu i pychy.

Drugi fragment przedstawia scenę, w której Zmartwychwstały zwołuje Jedena-
stu, by przekazać im ostatnią obietnicę i misję (por. Mt 28,16 – 20). Słowa Jezusa: 
„Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28,18b) ukazują, że to, co 
wcześniej zostało przez Niego odrzucone jako pokusa szatana, teraz prawdziwie do 
Niego przynależy. Skąd zatem pochodzi „prawdziwa” władza, którą Jezus dysponu-
je i której udziela swoim uczniom? Według Ratzingera podstawą pełnej władzy Je-
zusa jest doświadczenie śmierci i zmartwychwstania. Chrystus, przechodząc przez 
śmierć i przekraczając to, co doczesne, objął całkowitą i transcendentną władzę. 
Wyrzekając się własnego życia na krzyżu, doświadczył chwały zmartwychwstania. 
Podobnie wyrzekając się „władzy” proponowanej przez szatana, stał się prawdziwie 
Panem. Jak zauważa niemiecki teolog: „[…] Jezus pozbawił siebie wszelkiego po-
siadania i możności, posuwając się w stronę absolutnego ogołocenia, całkowitej 
nagości […]”33. Jedność Ojca i Syna, Który wszystko powierza Ojcu jest tak silna, 
że władza Ojca staje się również Władzą Syna. Istotą władzy Chrystusa jest całko-
wite, osobowe zjednoczenie z Ojcem34.

By głębiej zrozumieć sedno Chrystusowej władzy, warto przyjrzeć się greckie-
mu słowu exousia. Termin ten oznacza możliwość zrobienia czegoś w porządku 
prawnym; bycie do czegoś uprawionym; możliwość sprawowania władzy, za którą 
stoi większy autorytet – płynącej z posłuszeństwa. W przypadku Jezusa chodzi tu 
oczywiście o posłuszeństwo Ojcu i pełnienie Jego Woli w wolności i miłości. Jak 
podsumowuje Ratzinger: „W ten sposób władza Jezusa jest władzą ugruntowaną 
w miłości, zapanowaniem miłości”35.

Jak w świetle powyższych rozważań odpowiedzieć na pytanie o miejsce i zna-
czenie Bożej władzy w świecie, na czym ona polega oraz w jaki sposób może sta-
nowić dla człowieka nadzieję? Niemiecki teolog dochodzi do następujących wnio-
sków: władza Boga jest zupełnym przeciwieństwem ludzkiej, niedoskonałej, pełnej 
egoizmu władzy politycznej. Polega ona bowiem na panowaniu miłości i prawdy, na 
których człowiek wierzący może się oprzeć. Niezależnie bowiem od liczby trudów 
i doświadczanych przeciwności, chrześcijanin ma świadomość, że Bóg realnie jest 
władcą świata, a Jego władza opiera się na tym, co najpiękniejsze – na prawdzie 
i miłości.

Ważnym aspektem Ratzingerowej refleksji na temat nadziei płynącej z Bożej 
władzy jest fakt, że w szczególny sposób można jej doświadczyć w Kościele. Exo-
usia, którą Ojciec przekazuje Synowi, Syn przekazuje Kościołowi. W ten sposób 
Kościół ma swoje uczestnictwo w Bożej władzy, a władza Boga wyraża się poprzez 
ustanowioną przez Chrystusa wspólnotę Kościoła36. Pozostaje jednak pytanie: jak 
Kościół ma prowadzić wiernych do tej nadziei i jak wygląda droga do przyjęcia jej 
i życia nią w chrześcijańskiej codzienności?

33 Tamże, s. 407.
34 Por. tamże.
35 Tamże, s. 409.
36 Por. tamże, s. 409.
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Według Ratzingera warunkiem sine qua non życia chrześcijańską nadzieją, jest 
trwanie w relacji z Bogiem, podobnie jak Chrystus trwał w relacji z Ojcem. To 
poprzez zaufanie Bogu chrześcijanin może się stawać człowiekiem nadziei oraz 
rozpalać nadzieję w innych37. Jak wskazuje niemiecki teolog, „[…] gdzie jednak 
ludzie czują, że jest tutaj ktoś kto wierzy, kto żyje z Bogiem i z Boga, tam rodzi się 
z tego także dla nich nadzieja”38. Szczególna odpowiedzialność prowadzenia wier-
nych drogą nadziei spoczywa na kapłanach, bowiem często wiara ludzi umacnia się, 
gdy doświadczają wiary swojego pasterza. Ponadto niemiecki teolog podkreśla, jak 
ważne w życiu nadzieją jest trwanie we wspólnocie i wzajemne braterskie umocnie-
nie, w którym ci, którzy są w pełni duchowych sił, mogą wspierać braci doświad-
czających kryzysów czy zniechęcenia. „W ten sposób istnieje w wierze wzajemne 
dawanie i branie, w którym kapłan i świeccy wzajemnie stają się ofiarodawcami 
bliskości Boga”39.

Kolejnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, by móc wewnętrznie prze-
żywać, a także innych prowadzić do nadziei, jest według Ratzingera pokora. Wska-
zuje on, że ludziom Kościoła często towarzyszy pokusa wyższości i niedoceniania 
prostej wiary ludzi. Ratzinger określa ten sposób patrzenia jako postawę starszego 
brata z przypowieści o miłosiernym ojcu: starszy brat skupia się na doświadcza-
niu trudności i poczuciu niesprawiedliwości oraz wyższości nad tymi, którzy we-
dług niego bezrefleksyjnie cieszą się nadzieją, bo nie musieli jeszcze konfrontować 
się z kryzysami wiary i wierności. Takie podejście sprawia, iż starszy brat „[…] 
nie ma już ochoty posłuchać cudownych słów ojca: Wszystko moje jest twoje”40. 
Przeszkodą dla życia nadzieją jest więc z jednej strony przesadne skupianie się na 
trudnościach i przeciwnościach, a z drugiej krytyczne ocenianie wiary innych, jako 
niedojrzałej czy bezrefleksyjnej.

Z chrześcijańską nadzieją, obok relacji i pokory, nierozerwalnie wiąże się wspo-
minane już wcześniej posłuszeństwo. To właśnie posłuszeństwo Ojcu pozwoliło 
Jezusowi wypowiedzieć słowa „Nie moja wola, lecz Twoja…” (Łk 22,42), któ-
re mimo całej trwogi i grozy, były słowami nadziei. Wierząc i ufając Ojcu, oraz 
Jego Woli, Chrystus zdobył się na posłuszeństwo, które stało się sprawcą nadziei 
nie tylko dla Niego, lecz również dla całej ludzkości, która doświadczyła odku- 
pienia41.

Dla chrześcijanina posłuszeństwo wobec Boga łączy się z posłuszeństwem wo-
bec Jego Słowa. W Piśmie Świętym Bóg sam pozostawił człowiekowi konkretne 
polecenia i wskazania, tak by intepretowane i przekazywane przez Urząd Nauczy-
cielski, mogły być przez człowieka zrozumiane i wypełniane. Według niemieckiego 
teologa największym wyrazem nieposłuszeństwa wobec Słowa są próby indywidu-
alnej interpretacji Pisma, tak, by odpowiadało ono preferencjom ludzi:

37 Por. J. Ratzinger, Boża władza – naszą nadzieją, w: Zmartwychwstanie i życie wieczne, 
s. 413.

38 Tamże.
39 Tamże, s. 414.
40 Tamże.
41 Por. tamże, s. 415.
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Jeżeli za pomocą oddzielenia źródeł i krytyki tradycji coraz częściej każdy 
osobno, albo też różne grupy tworzą sobie własną Biblię, którą przeciwsta-
wiają całości Pisma Świętego i Kościołowi, to wówczas nie jest to już po-
słuszeństwo względem słowa Bożego, lecz apoteoza własnego stanowiska 
dzięki montażowi tekstów, jakich wybór i pomijanie ostatecznie opiera się 
na własnych życzeniach. Egzegeza krytyczno-historyczna może stanowić 
cudowny środek dogłębnego zrozumienia Biblii, jeśli jej instrumenty będą 
używane z ową pełną czci miłością, która Boży dar chciałaby poznać tak 
dokładnie i starannie, jak dalece tylko jest to możliwe. Ale rozmija się ze 
swoim zadaniem, kiedy nie jest już drogą do starannego wsłuchiwania się, 
ale tekst niejako skazuje na tortury, by wymusić z niego odpowiedzi, które 
chciał on przed nami ukryć42.
W interpretacji Pisma Świętego, która ma prowadzić do posłuszeństwa, a przez 

to do nadziei, Ratzinger kładzie nacisk na dwie ważne zasady: po pierwsze, czytają-
cy Słowo Boże musi zawsze trwać w łączności z Duchem Świętym, bez Którego nie 
jest możliwe właściwe spotkanie ze Słowem. Po drugie, zgłębiając Biblię człowiek 
zawsze będzie natrafiał na pytania, na które do końca nie znajdzie odpowiedzi. We-
dług niemieckiego teologa chrześcijanie zbyt często wykazują się brakiem pokory 
wobec Bożych tajemnic, starając się znaleźć w Piśmie odpowiedzi, których zwy-
czajnie tam nie ma. Niemiecki teolog wskazuje, że w taki sposób „[…] wdzieramy 
się w nie [Pismo], wykraczając daleko ponad miarę tego, co zostało nam dane”43. 
Pokusie tej Ratzinger przeciwstawia słowa z Księgi Syracydesa: „Nie trudź się nie-
potrzebnie nad tym, co siły twoje przechodzi” (Syr 3,23).

Przestrzenią właściwej lektury i interpretacji Słowa Bożego pozostaje wspólnota 
Kościoła. „Właściwe czytanie Pisma Świętego zakłada, że czytamy je tam, gdzie ono 
tworzyło i nadal tworzy historię, gdzie nie jest świadectwem przeszłości, lecz żyjącą 
siłą teraźniejszości: w Kościele Pana i jego oczyma, oczyma wiary”44 – wskazuje 
Ratzinger. W tym wyraża się posłuszeństwo wobec Pisma, a przez to wobec samego 
Boga.

Ostatnim aspektem rozważań Ratzingera na temat doświadczania nadziei płyną-
cej z władzy Boga jest kwestia posłuszeństwa Kościołowi. Niemiecki teolog zauwa-
ża, że w dzisiejszym świecie szczególnie trudno jest człowiekowi przyjąć postawę 
posłuszeństwa wobec Kościoła, który kojarzy się często z wielką korporacją, której 
przewodzą ludzie zupełnie anonimowi i pozostający w dystansie do przeciętnego 
człowieka45. W doświadczeniu zagrożenia ze strony instytucji „wielkiego” Kościo-
ła, wierni szukają poczucia bezpieczeństwa w mniejszych, niesformalizowanych 
wspólnotach, w których element władzy zostaje usunięty. Niemiecki teolog zwra-
ca uwagę na zagrożenia płynące z tych tendencji. Zdarza się, że wierni skupieni 
we własnej, małej grupie zaczynają postrzegać Kościół jako wroga, ingerującego 
w ich wolność i stawiającego zbędne wymagania, wskutek czego występują oni 

42 Tamże.
43 Tamże.
44 Tamże, s. 420.
45 Por. tamże.
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przeciwko Kościołowi, który w ich oczach nadużywa władzy. Mają oni bowiem 
poczucie, że wszelki strukturalizm i instytucjonalizm odbiera nadzieję i uśmierca 
wiarę46. Niemiecki teolog wskazuje na dwie skrajności, będące powodem istnie-
jącej w Kościele dychotomii między urzędem i władzą, a spontaniczną i oddolną 
inicjatywą wiernych. Z jednej strony przyznaje, że funkcjonowanie Kościoła, szcze-
gólnie w czasach współczesnych, naznaczone jest przesadną instytucjonalizacją 
i strukturalizmem. Z drugiej strony zdecydowanie sprzeciwia się zbyt radykalnemu 
potępianiu i odrzucaniu „Kościoła urzędowego” jako formy instytucji, która niszczy 
starania i marzenia o budowaniu żywej wspólnoty. Teolog wskazuje, że budowanie 
chrześcijaństwa bez odniesienia do całości Kościoła, również w wymiarze instytu-
cjonalnym, jest budowaniem na piasku. W takim postrzeganiu Kościoła bardziej 
liczy się sama osoba lidera, animatora, czy księdza, niż pełnia władzy, którą re-
prezentuje. W ten sposób exousia przekazana przez Chrystusa Kościołowi zostaje 
porzucona, a w jej miejsce pojawia się własna, ludzka władza pojedynczych osób, 
nawet jeśli one same, lub ich wspólnoty, nie postrzegają swoich relacji i zachowań 
w kategoriach władzy47.

Z powyższych refleksji wynika następujący wniosek: w przesadnej i postępują-
cej instytucjonalizacji Kościoła, postrzeganego jako urząd rozporządzający anoni-
mową władzą, trudno jest przeciętnemu człowiekowi doświadczać nadziei, dlatego 
„Kościół potrzebuje powiązania życiowego w tym, co małe, w czym ukonkretnia się 
wiara i staje się oazą człowieczeństwa”48. Jednocześnie należy pamiętać, że „[…] 
istotne w Kościele nie jest to, że są w nim sympatyczni ludzie […]. Istotna jest jego 
exousia, jemu dano władzę, pełną władzę, by przepowiadał słowa zbawienia i do-
konywał czynów zbawienia, których człowiek potrzebuje i których sam z siebie nie 
zdoła sobie dać”49. Władza Chrystusa będąca nadzieją, wyraża się we władzy Jego 
Kościoła, dlatego wierny, chcący być posłuszny Chrystusowi, nie może jednocze-
śnie odrzucać posłuszeństwa Kościołowi, również w jego formie instytucjonalnej.

Powyższą analizę można podsumować słowami Ratzingera: „Pełna władza, 
przychodząca do nas w Słowie i sakramencie, jest także dzisiaj światłem, które nam 
świeci – nadzieją, która daje życie i przyszłość”50.

ENCYKLIKA SPE SALVI

Zwieńczeniem i syntezą teologii nadziei Benedykta XVI jest encyklika Spe  
salvi. Dokument stanowi integralne i wielowymiarowe spojrzenie na chrześcijańską 

46 Por. J. Ratzinger, Boża władza – naszą nadzieją, w: Zmartwychwstanie i życie wieczne,  
s. 420 – 421.

47 Por. tamże, s 422.
48 Por. tamże, s. 421.
49 Tamże, s. 422.
50 Tamże, s. 423.
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nadzieję eschatologiczną, jej podstawy, a także miejsca i okoliczności, w których 
chrześcijanin może jej doświadczać51.

We wprowadzeniu do dokumentu pada określenie „nadzieja niezawodna”52. 
Sformułowaniem tym Benedykt XVI określa taką nadzieję, która nie tylko pozwa-
la stawiać czoło trudnej, uciążliwej rzeczywistości, oraz ją akceptować, ale także 
prowadzi człowieka do zbawienia, gwarantując niejako pewność jego osiągnięcia53. 
W obliczu tak rozumianej nadziei Benedykt XVI poszukuje odpowiedzi na pytanie: 
„[…] jakiego rodzaju jest ta nadzieja, skoro może uzasadnić stwierdzenie, według 
którego, poczynając od niej, i tylko dlatego, że ona istnieje, jesteśmy odkupieni? 
I o jaką chodzi tu pewność?”54.

Pierwszą rzeczą wartą odnotowania jest fakt, że według autora Spe salvi, chrze-
ścijańska nadzieja, płynąc z Ewangelii, nie ma jedynie funkcji informującej. „Ewan-
gelia nie jest jedynie przekazem treści, które mogą być poznane, ale jest przesła-
niem, które tworzy fakty i zmienia życie”55. Co za tym idzie, również sama nadzieja 
staje się dla chrześcijanina rzeczywistością, która autentycznie oddziałuje i zmienia 
jego życie; daje nowe życie. Nadzieja jest więc niezbędna, by móc przeżyć swój 
ziemski czas wartościowo i szczęśliwie, ponieważ „[…] tylko wtedy, gdy przyszłość 
jest pewna jako rzeczywistość pozytywna, można żyć w teraźniejszości”56.

Na czym opiera się pewność tej ponadnaturalnej nadziei? W Liście do Efezjan 
Paweł wskazuje nowym chrześcijanom, że zanim spotkali Chrystusa, byli jakby 
„nie mający nadziei ani Boga na tym świecie” (Ef 2,12). Sednem nadziei chrze-
ścijanina i jej fundamentem jest więc poznanie Chrystusa. By głębiej przedstawić 
istotę chrześcijańskiej nadziei, Benedykt XVI podaje za przykład Kościół pierwot-
ny, wskazując na poczucie braterstwa, wyzwalające z niewoli. Orędzie Chrystusa 
nie było wprawdzie programem rewolucyjnym, nie zmieniło struktur politycznych, 
lecz przemieniało życie i świat od wewnątrz57. Za sprawą wiary w Chrystusa, „[…] 
ludzie, którzy zgodnie ze swoim statusem społecznym dzielą się na panów i niewol-
ników, jako członkowie jednego Kościoła stają się dla siebie braćmi i siostrami”58. 
Chrześcijanie doświadczają i wyrażają w ten sposób nadzieję przyszłego życia, 
w którym niedoskonałe, ludzkie społeczeństwo, pełne podziałów i niezadowalające, 
zostanie zastąpione nową, świętą i doskonałą ojczyzną59.

Starożytni chrześcijanie wykazywali się zaskakującą intuicją w kwestii nadziei, 
którą Chrystus przynosi wolnym i niewolnikom, bogatym i biednym, wykształco-
nym i prostym. Benedykt XVI wskazuje na interesujące odkrycia archeologiczne: 
antyczne sarkofagi chrześcijan zdobione były obrazami Chrystusa, z których najbar-

51 Zob. J. Mastej, Sperancyjna wiarygodność chrześcijaństwa w świetle encykliki Benedykta XVI 
„Spe salvi”, RTFiR, 3(58)2011, s. 17 – 35.

52 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, Wrocław 2017, nr 1.
53 Por. tamże.
54 Tamże.
55 Tamże, nr 2.
56 Por. tamże.
57 Por, tamże, nr 4.
58 Tamże.
59 Por. tamże.
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dziej popularne były dwa wizerunki: filozofa i pasterza. Filozof był dla starożytnych 
intelektualistów przede wszystkim przewodnikiem wskazującym drogę ku praw-
dziwej mądrości, wiodącej do dobrego życia. Pasterz, dzierżący laskę, prowadzący 
swoje stado i dający mu odpocząć, był obrazem zrozumiałym dla klas niższych60. 
Jezus Chrystus, łączący w sobie postać filozofa i pasterza, stał się dla starożytnych 
symbolem nadziei, której wszyscy pragnęli.

Znając już odpowiedź na pytanie o istotę chrześcijańskiej nadziei, jej podsta-
wy i oddziaływanie na ludzkie życie, Benedykt XVI stawia kolejne: czy nadzie-
ja chrześcijańska może być pojmowana w sposób indywidualistyczny? Spotkanie 
z Chrystusem dokonuje się na płaszczyźnie osobowej i osobistej oraz przemienia 
konkretnego człowieka. Z drugiej jednak strony, wobec indywidualistycznie rozu-
mianej nadziei, można postawić zarzut, że prowadzi ona do zamknięcia się na świat 
doczesny i pozostawienia go samemu sobie, czyniąc z wiary swoistą ucieczkę61. 
W obliczu tego pozornego konfliktu, Benedykt XVI jednoznacznie wskazuje, że 
nadzieja zbawienia zawsze rozumiana była jako rzeczywistość wspólnotowa. Autor 
encykliki powołuje się na nauczanie Ojców Kościoła, w szczególności Augustyna. 
Ich zdaniem powodem zniszczenia jedności i wspólnotowości rodzaju ludzkiego 
jest grzech pierworodny. Odkupienie natomiast prowadzi do ponownego zjednocze-
nia ludzkości jako rodziny wierzących62. Przyjmując taką perspektywę, oczywistym 
staje się fakt, że również chrześcijańska nadzieja nie może być traktowana jako 
rzeczywistość stricte indywidualistyczna, lecz powinna zawsze zachowywać swo-
je odniesienie do całej wspólnoty Kościoła, tak ziemskiej, jak i niebieskiej. Nowy 
Testament potwierdza, chociażby w Liście do Hebrajczyków, że życie wieczne po-
zostaje rzeczywistością wspólnotową: „Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, 
do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, 
na uroczyste zgromadzenie” (Hbr 12, 11). Pismo Święte wyraźnie wskazuje na głę-
boką jedność ludzkości, płynącą ze wspólnie wyznawanej wiary w Boga.

Benedykt XVI zauważa, że w chrześcijaństwie czasów nowożytnych zaczęły 
pojawiać się tendencje dążące do bardzo indywidualistycznego przeżywania na-
dziei. Według niemieckiego teologa ma to związek z dynamicznym rozwojem nauki 
i techniki, co doprowadziło społeczeństwa do przesunięcia akcentu nadziei z wiary 
w Chrystusa na wiarę w postęp. Panowanie człowieka nad przyrodą przestało wy-
nikać z woli Bożej, lecz było możliwe dzięki postępowi i nauce63. Coraz częściej 
do głosu dochodziły ideologie, spychające religię do sfery prywatnej lub całkowicie 
ją negujące. Jako przykład Benedykt XVI podaje Rewolucję Francuską oraz idee 
marksistowskie. W obu przypadkach nadzieja na lepszy świat miała opierać się na 
rozumie i postępie. Zarówno Rewolucja Francuska, jak i Manifest Komunistyczny 
w swoich założeniach pokładały nadzieję w człowieku, rozumie, ekonomii, odrzu-
cając element duchowości albo spychając go na dalszy plan Okazało się, że próby 
wprowadzenia nowego porządku siłami ludzkimi, nie odniosły skutku, a były jedy-
nie utopią. Rozum i materia są niewystarczające, by dać ludziom nadzieję lepszego 

60 Por. Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 6.
61 Por. tamże, nr 13.
62 Por. tamże, nr 14.
63 Por. tamże, nr 16 – 17.
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świata, ani by świat ten uczynić lepszym. Benedykt XVI wysiłki te podsumowuje 
następującym stwierdzeniem: „Powiedzmy to teraz w sposób bardzo prosty: czło-
wiek potrzebuje Boga, w przeciwnym razie nie ma nadziei”64.

Odnosząc opisane tendencje i ideologie do chrześcijańskiego pojmowania na-
dziei, Benedykt XVI wskazuje na pewne zaniedbanie ze strony Kościoła, prowadzą-
ce do przesadnie zindywidualizowanego pojmowania nadziei:

Musimy również zdać sobie sprawę, że gdy nauka odnosiła sukcesy w stop-
niowym rozwoju świata nowożytne chrześcijaństwo w dużej mierze kon-
centrowało się tylko na jednostce i jej zbawieniu. W ten sposób zawęziło 
horyzont nadziei i nie rozeznało wielkości swojego zadania – nawet jeśli 
trzeba uznać za wielkie to, czego nieustannie dokonywało w dziedzinie for-
macji człowieka i troski o słabych i cierpiących65.
Troska o jedność międzyludzką i rozszerzanie nadziei płynącej z orędzia Chry-

stusa, powinna nieustannie towarzyszyć całej działalności Kościoła, tak by nie za-
wężać przekazywania nadziei jedynie do troski o zbawienie jednostki.

Benedykt XVI w dalszej części encykliki Spe salvi zauważa, że w dzisiejszym 
świecie ludzie zbyt często pokładają wielkie nadzieje w rzeczach przyziemnych 
i doczesnych: „Kiedy jednak te nadzieje spełniają się, okazuje się z całą wyrazi-
stością, że w rzeczywistości to nie było wszystko. Staje się ewidentne, że człowiek 
potrzebuje innej nadziei, która idzie dalej. Staje się jasne, że może zaspokoić go 
jedynie coś nieskończonego, co zawsze będzie czymś więcej niż to, co kiedykolwiek 
może osiągnąć”66. Ostatecznie bowiem jedyną nadzieją, która nigdy nie zawodzi, 
która nie pozostawia niedosytu i której spełnienie zapewnia człowiekowi całkowite 
szczęście, jest sam Bóg, będący uosobieniem wiecznej i niekończącej się Miłości. 
„Bóg jest fundamentem nadziei – nie jakikolwiek Bóg, ale ten Bóg, który ma ludz-
kie oblicze i umiłował nas aż do końca: każdą jednostkę i ludzkość w całości”67 – 
podsumowuje Benedykt XVI. Podstawowym miejscem doświadczania tej płynącej 
z miłości nadziei jest modlitwa:

Pierwszym istotnym miejscem uczenia się nadziei jest modlitwa. Jeśli nikt 
mnie już więcej nie słucha, Bóg mnie jeszcze słucha. Jeśli już nie mogę z ni-
kim porozmawiać, nikogo wzywać, zawsze mogę mówić do Boga. Jeśli nie 
ma już nikogo, kto mógłby mi pomóc – tam, gdzie chodzi o potrzebę, albo 
oczekiwanie, które przerastają ludzkie możliwości trwania w nadziei – On 
może mi pomóc. Gdy jestem skazany na całkowitą samotność… ale modlą-
cy się – nigdy nie jestem całkowicie samotny68.
Aby doświadczać rzeczywistej i niepokonalnej nadziei, chrześcijanin musi być 

człowiekiem modlitwy, ponieważ modląc się, uświadamia sobie, że nigdy prawdzi-
wie nie jest sam, że zawsze jest Ktoś, w Kim może pokładać nadzieję. Modlitwa 

64 Tamże, nr 23.
65 Tamże, nr 25.
66 Tamże.
67 Tamże, nr 31.
68 Tamże, nr 32.
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przemienia i oczyszcza chrześcijanina, odzierając go z egoizmu i zatwardziałości 
serca: „Modlić się, to nie znaczy wychodzić poza historię i zamykać się w prywat-
nym kącie własnego szczęścia. Prawidłowa modlitwa jest procesem oczyszczenia 
wewnętrznego, który czyni nas otwartymi na Boga i przez to właśnie otwartymi na 
ludzi”69. Sam Bóg uczy nas, jak się modlić, aby doświadczać eschatologicznej na-
dziei, w łączności z całą wspólnotą wierzących70.

Kolejnym miejscem uczenia się nadziei według Benedykta XVI może być do-
świadczenie cierpienia. Jest ono nieodzowną częścią egzystencji, której ludzkość nie 
może całkowicie usunąć. Jedynie wielka, chrześcijańska nadzieja jest w stanie spra-
wić, że cierpienie staje się czymś znośnym, a nawet akceptowalnym: „Tylko wielka 
nadzieja – pewność, że na przekór wszelkim niepowodzeniom moje życie osobiste 
oraz cała historia są pod opieką niezniszczalnej mocy Miłości, i dzięki niej i dla niej 
mają sens i wartość – tylko taka nadzieja może w tym przypadku dodać jeszcze od-
wagi, by działać i iść naprzód”71. Nadzieja pozwala widzieć sens w najtrudniejszych 
i najbardziej bolesnych momentach życia, nawet wtedy, kiedy pozostaje on ukryty. 
Chrześcijanin ma świadomość, że jego Bóg w Jezusie również wie, czym jest cier-
pienie; sam go doświadczył i dlatego rzeczywistość cierpienia może paradoksalnie 
stawać się miejscem wyjątkowej bliskości z Bogiem. Jak podsumowuje Benedykt 
XVI: „Chrystus zstąpił do «piekła» i w ten sposób jest blisko każdego, kto został 
tam wrzucony, przemieniając dla niego ciemności w światło. Cierpienie, tortury, 
pozostają straszne, niemal nie do zniesienia. Wzeszła jednak gwiazda nadziei, która 
niczym kotwica serca sięga tronu Boga. Nie wybucha w człowieku zło, lecz zwy-
cięża światło: cierpienie – nie przestając być cierpieniem – mimo wszystko staje się 
pieśnią pochwalną”72.

Ostatnim miejscem urzeczywistniania się nadziei według Benedykt XVI jest Sąd 
Ostateczny. Perspektywa paruzji od czasów starożytnych stanowiła dla chrześcijan 
punkt odniesienia, według którego kształtowali swoje życie i którego spełnienia 
oczekiwali. Według niemieckiego teologa, nadzieja ta przez wieki została przez Ko-
ściół zatracona: „W rozwoju ikonografii uwydatniano coraz bardziej groźmy i po-
sępny aspekt Sądu, który widocznie bardziej pociągał artystów niż blask nadziei, 
który często nadmiernie przysłaniała groźba”73. W czasach nowożytnych Sąd Osta-
teczny przestał jawić się jako rzeczywistość niosąca nadzieję74. Ludzkość usiłowała 
naprawić i udoskonalić świat o własnych siłach. Śledząc losy człowieka i jego nie-
skuteczne starania, widać wyraźnie, że świat potrzebuje prawdziwego i większego 
odnowienia, którego człowiek nie jest w stanie zagwarantować. Ludzkość nie umie 
naprawić wyrządzonych krzywd, cofnąć cierpienia, wymazać ze swojej historii zła 
i niesprawiedliwości. Odpowiedzią chrześcijaństwa jest właśnie wiara i nadzieja po-
kładana w Sądzie Ostatecznym. Jak wskazuje Benedykt:

69 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 33.
70 Por. tamże, nr 34.
71 Tamże, nr 35.
72 Tamże, nr 37.
73 Tamże, nr 41.
74 Zob. W. Hryniewicz, Nadzieja zbawienia dla wszystkich. Od eschatologii lęku do eschatolo-

gii nadziei, Górna Grupa 1989.
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Bóg jest i Bóg potrafi zaprowadzić sprawiedliwość w sposób, którego nie jeste-
śmy w stanie pojąć, a który jednak przez wiarę możemy przeczuwać. Tak, istnieje 
zmartwychwstanie ciał. Istnieje sprawiedliwość. Istnieje „odwołanie” minionego 
cierpienia, zadośćuczynienie, które przywraca prawo. Dlatego wiara w sąd osta-
teczny jest przede wszystkim i nade wszystko nadzieją – tą nadzieją, której potrzeba 
stała się oczywista zwłaszcza w burzliwych wydarzeniach ostatnich wieków75.

Niemiecki teolog zwraca uwagę na niezwykle silne pragnienie sprawiedliwości 
i dobra, obecne w sercu człowieka; będące mocnym argumentem za wiarą w życie 
wieczne: „Sama indywidualna potrzeba spełnienia, które nie jest nam dane w tym 
życiu, potrzeba nieśmiertelnej miłości, której oczekujemy, z pewnością jest ważnym 
powodem, by wierzyć, że człowiek został stworzony dla wieczności”76. Mimo, że 
perspektywa Sądu, konieczności zdania sprawy ze swojego życia, napawa lękiem 
i niepewnością, chrześcijanin powinien mieć nadzieję, że oczyszczający ogień Mi-
łości Chrystusa, choć bolesny, będzie drogą do nowego, pięknego życia, do usunię-
cia wszelkiego zła i uszlachetnienia serca, co stanie się „[…] naszym zbawieniem 
i naszą radością”77.

Podsumowując całość przekazu encykliki Spe salvi na temat chrześcijańskiej 
nadziei należy zauważyć, że jest ona rzeczywistością niezwykle bogatą, wieloaspek-
tową i piękną. Oparta na fundamencie miłości Chrystusa i mająca swój początek 
w spotkaniu z Nim, kształtuje życie chrześcijanina, pomagając mu w przezwycię-
żaniu trudów, trosce o innych, a także daje perspektywę wiecznego życia i nieskoń-
czonej miłości. Nadzieja jawi się jako największa siła, prowadząca chrześcijanina 
do zbawienia i przekraczająca to, co doczesne.

PODSUMOWANIE

Twórczość Josepha Ratzingera/Benedykta XVI jest nacechowana optymizmem 
i nadzieją. Zarówno w swoich pomniejszych wystąpieniach, jak i w encyklice Spe 
salvi rzetelnie uzasadnia i broni chrześcijańskiej nadziei eschatologicznej na dro-
dze egzegetycznej i antropologicznej, odrzucając jednocześnie pojmowanie nadziei 
na sposób utopijny. Ukazywanie nadziei z perspektywy teologii franciszkańskiej 
i utożsamianie jej z Bożą władzą stanowią oryginalną i charakterystyczną myśl 
niemieckiego teologa, która z pewnością może być odczytywana w kluczu funda-
mentalnoteologicznym, natomiast encyklika Spe salvi stanowi gruntowny i bogaty 
wykład na temat teologii nadziei. Wierząc, że „w nadziei już jest zbawiony”, chrze-
ścijanin może opierać się na solidnym fundamencie nadziei eschatologicznej, umac-
niać braci, a także świadczyć i uzasadniać wobec świata racjonalność i wartość tej 
ponadnaturalnej, nieskończonej i jedynej nadziei.

75 Tamże, nr. 43.
76 Tamże.
77 Tamże, nr 47.
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UZASADNIENIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ NADZIEI ESCHATOLOGICZNEJ 
W PISMACH JOSEPHA RATZINGERA/BENEDYKTA XVI

STRESZCZENIE

Zagadnienie nadziei, to kwestia często podejmowaną przez teologów na przestrzeni 
wieków. Stanowi ona fundament i motyw przewodni przekazu ewangelicznego. Szczegól-
ne zainteresowanie chrześcijańską nadzieją eschatologiczną odnaleźć można w twórczości 
Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. Niemiecki teolog wielokrotnie zajmował się tematem 
nadziei, analizując go z różnych perspektyw i w wielu aspektach. Artykuł stanowi fundamen-
talnoteologiczną analizę wybranych dzieł Josepha Ratzingera/Benedykta XVI dotyczących 
chrześcijańskiej nadziei eschatologicznej. Dzieła niemieckiego teologa charakteryzują się 
oryginalnym i głębokim spojrzeniem na kwestię nadziei, zarówno od strony biblijnej jak 
i antropologicznej. Stanowią również rzeczowe i racjonalne uzasadnienie wartości chrześci-
jańskiej nadziei we współczesnym świecie.

JUSTIFICATION OF CHRISTIAN ESCHATOLOGICAL HOPE  
IN THE WRITINGS OF JOSEPH RATZINGER/BENEDICT XVI

SUMMARY

The question of hope is an issue often raised by theologians over the centuries. 
It is the foundation and the leitmotif of the Gospel message. A special interest in Christian es-
chatological hope can be found in the works of Joseph Ratzinger/ Benedict XVI. The German 
theologian has dealt with the topic of hope many times, analyzing it from various perspec-
tives and in many aspects. The article is a fundamental theological analysis of selected works 
of Joseph Ratzinger/Benedict XVI concerning Christian eschatological hope. The works of 
the German theologian are characterized by an original and deep look at the question of hope, 
both from the biblical and anthropological sides. They also constitute the factual and rational 
justification of the value of Christian hope in the modern world.

RECHTFERTIGUNG DER CHRISTLICHEN ESCHATOLOGISCHEN 
HOFFNUNG IN DEN SCHRIFTEN VON JOSEPH RATZINGER/ 

/BENEDIKT XVI.

ZUSAMMENFASSUNG

Das Problem der Hoffnung ist eine Ausgabe, die oft von Theologen über die Jahrhun-
derte aufgeworfen wurde. Es ist die Grundlage und das Leitmotiv der Botschaft des Evan-
geliums. Ein besonderes Interesse an der christlich-endzeitlichen Hoffnung findet sich bei 
wissenschaftlichen Arbeiten von Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. Der deutsche Theologe hat 
sich vielfach mit dem Thema Hoffnung auseinandergesetzt, es aus verschiedenen Perspekti-
ven und in vielen Aspekten analysiert. Der Artikel ist eine fundamentaltheologische Analyse 
ausgewählter Werke von Joseph Ratzinger / Benedikt XVI. zur christlich-endzeitlichen Hoff-
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nung. Die Werke des deutschen Theologen sind originell und ein tiefer Blick auf die Frage 
der Hoffnung, sowohl von der biblischen als auch von der biblischen Seite und anthropolo-
gisch. Sie bilden auch die sachliche und rationale Rechtfertigung des Wertes der christlichen 
Hoffnung in der heutigen Welt.
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Siostra Faustyna, zgodnie z tradycją zakonną, przystępowała do sakramen-
tu spowiedzi świętej raz w tygodniu. Spowiadała się u kapłana, który posługiwał 
w klasztorze, w którym przebywała. Miała możliwość także korzystania ze spo-
wiedzi kwartalnej, która odbywała się u innego prezbitera. Faustyna szukając kie-
rownika duchowego była świadoma, że spowiedź, która polega na wyznaniu winy 
i uzyskaniu rozgrzeszenia, różni się od kierownictwa duchowego. Kierownictwo 
przeżywała jako duchową pomoc w poznaniu woli Bożej. Spowiedź święta była 
dla niej sakramentem odpuszczenia grzechów i czasem dialogu oraz pocieszenia 
w trudnych doświadczeniach. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie cech 
kierownictwa duchowego, jako procesu istotnego w rozwoju osobowym człowie-
ka wierzącego. Źródłem jest Dzienniczek św. Faustyny Kowalskiej i przykład kie-
rownictwa duchowego w jej życiu. Św. Faustyna i jej Dzienniczek, cieszą się dużą 
popularnością w Polsce i zagranicą. Dlatego zasadnym jest oddanie do rąk Czytel-
nika opracowania w formie artykułu, który zwróci uwagę na kwestię kierownictwa 
duchowego, zachęcając duszpasterzy do promocji wśród wiernych tej praktyki du-
chowej.

W Dzienniczku możemy przeczytać wiele uwag na temat spowiedników i kie-
rowników duchowych, wobec których siostra Faustyna miała uzasadnione pretensje, 
za brak empatii i zrozumienia jej doświadczeń duchowych oraz za odmowę spo-
wiedzi. Wskazała na istotne warunki owocnego korzystania ze spowiedzi świętej. 
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Sakrament ten był dla niej spotkaniem z Jezusem, który obdarzał łaską przebacze-
nia, odsłaniał tajemnicę miłosierdzia Bożego oraz umacniał i zachęcał do czynienia 
dobra.

1. KIEROWNICY DUCHOWI SIOSTRY FAUSTYNY

W życiu Sekretarki Bożego Miłosierdzia rolę kierownika duchowego pełniło 
wiele osób. Pomagały jej rozeznawać wolę Bożą, zmagać się z trudnościami życia 
wewnętrznego oraz przybliżać tajemnicę miłosierdzia Bożego. Wśród nich nale-
ży wyróżnić mistrzynię postulatu i nowicjatu, siostry przełożone w zakonie oraz 
spowiedników, z których pośrednictwa korzystała przebywając w klasztorach m.in. 
w Płocku, Warszawie, Wilnie i Krakowie.

Niewątpliwie, najważniejsze miejsce w życiu duchowym siostry Faustyny zaj-
mował sam Pan Jezus. Doświadczała Jego obecności i łaski w sakramencie pokuty 
i pojednania. Poza spowiedzią świętą Zbawiciel pouczał ją w wizjach i wewnętrz-
nych natchnieniach o sposobach propagowania kultu Miłosierdzia Bożego. Siostra 
Faustyna starała się pilnie i wiernie wypełniać polecenia Chrystusa. W duchu po-
słuszeństwa uzgadniała Jego wolę z kierownikiem duchowym i stosowała się do 
decyzji i zaleceń przełożonych w klasztorze1. Pan Jezus był dla niej Oblubieńcem, 
Mistrzem, Nauczycielem, dlatego prosiła Go o to w swoich modlitwach, by do koń-
ca życia udzielał jej cennych dla życia duchowego pouczeń. Chrystus zachęcał ją do 
wdzięczności za wszystko oraz do postawy cichości i pokory2.

W życiu duchowym Mistyczki z Krakowa szczególną rolę odegrało dwóch ka-
płanów Michał Sopoćko i jezuita Józef Andrasz, którzy byli szafarzami miłosierdzia 
Bożego w sakramencie spowiedzi świętej i kierownikami duchowymi udzielający-
mi jej wsparcia i pomocy w doświadczeniach wewnętrznych. Inni księża, z którymi 
Siostra Faustyna miała kontakt nie spełnili jej duchowych oczekiwań i nie wzbudzili 
w niej większego zaufania3.

1. 1. Ojciec Józef Andrasz SJ

Ojciec Józef Andrasz urodził się dnia 16 października 1891 r. w Wielopolu  
k. Nowego Sącza, na terenie dzisiejszej diecezji tarnowskiej. Wstąpił do Towarzy-
stwa Jezusowego mając niespełna piętnaście lat. Przez lata studiów otrzymał bar-
dzo dobre wykształcenie teologiczne, filozoficzne i humanistyczne4. Śluby zakonne 
złożył w dniu 2 lutego 1924 r. w święto Ofiarowania Pańskiego, w kościele Naj-

1 J. Machniak, Kierownictwo duchowe w życiu św. Faustyny Kowalskiej na podstawie Dzien-
niczka, w: Ojcostwo duchowe – teoria i praktyka, red. M. Chmielewski, Lublin 2001, s. 94.

2 M.F. Kowalska, Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warszawa 2011, [= Dz] 1701.
3 H. Ciereszko, Posługa kierownictwa duchowego księdza Michała Sopoćki wobec świętej Fau-

styny Kowalskiej, „Studia Teologiczne Białostockie, Drohiczyńskie, Łomżyńskie” 19(2001), s. 201.
4 S. Bogdańska, Ojciec Józef Andrasz SJ. Spowiednik świętych, Kraków 2017, s. 10.
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świętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie na ręce ojca Bruna Wolnika, rektora ko-
legium5.

Po święceniach kapłańskich przełożeni delegowali o. Andrasza do pracy w Wy-
dawnictwie Apostolstwa Modlitwy w Krakowie. Następnie, w latach 1928 – 1930, 
pracował we Lwowie przy parafii pw. św. Piotra i Pawła, gdzie był moderatorem 
Sodalicji Panów, Nauczycielek i Akademików6.

W 1930 r. powrócił do Krakowa, gdzie ponownie zajął się pracą w Wydawnic-
twie Apostolstwa Modlitwy7. Duchowny pomagał siostrze Faustynie przez krótki 
czas, kiedy od dnia 18 kwietnia do 25 maja 1933 r. mieszkała w krakowskim klasz-
torze w czasie rekolekcji przed złożeniem ślubów wieczystych oraz przez ostatnie 
dwa lata jej życia. Zakonnica była mu wdzięczna za cenne wskazówki dotyczące 
postępu duchowego. Dowiedziała się od niego o pewnym działaniu Pana Boga w jej 
życiu oraz o konieczności zachowania wierności wobec natchnień Bożych. O. An-
drasz uświadomił jej potrzebę stałego kierownika duchowego i spowiednika. Mo-
dliła się w tej intencji, mając zapewnienie od Pana Jezusa8. Kierownika otrzymała 
dopiero po ślubach wieczystych, gdy przybyła ponownie do Wilna9.

Ojciec Andrasz dostrzegał działanie Ducha Świętego w życiu i powołaniu 
s. Faustyny. Roztropnie towarzyszył Mistyczce, będąc wsparciem w trudnościach 
oraz zalecając jej cierpliwość i posłuszeństwo wobec przełożonych. Jego rady były 
pomocne w dążeniu Faustyny do świętości. Pomagały jej przeżywać coraz dojrzalej 
wewnętrzny dialog z Chrystusem. Ukierunkowały również na osiągniecie mistycz-
nego zjednoczenia z Bogiem. Niejednokrotnie siostra Faustyna wypowiadała się 
z wdzięcznością o kierownictwie duchowym o. Andrasza, które pomogło jej rozwi-
jać się duchowo10. Świadczy o tym jej notatka, którą po jednej z ostatnich spowiedzi 
u ojca Andrasza pozostawiła w Dzienniczku: „ojciec kładł nacisk, abym była wierna 
łasce Bożej, i powiedział: Jeżeli nadal zachowasz tę prostotę i posłuszeństwo, to nic 
ci się złego nie stanie. Ufaj Bogu, na dobrej drodze jesteś i w dobrych rękach jesteś 
– w Bożych rękach”11.

W latach 1953–1959 o. Andrasz przebywał w domu zakonnym w Zakopanem. 
Następnie powrócił do klasztoru w Krakowie. Zmarł w dniu 1 lutego 1963 r. w wigi-
lię święta Ofiarowania Pańskiego, kończąc doczesne życie, ubogacone duchem po-
bożności i nadprzyrodzonymi zasługami. Został pochowany w grobowcu jezuitów 
na Cmentarzu Rakowieckim w Krakowie. W pogrzebie wziął udział bp Julian Gro-
blicki oraz wielu kapłanów i sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń, wdzięcznych 
za opiekę duchową nad nimi12.

 5 S. Cieślak, Kierownik duchowy świętej Faustyny, Kraków 2011, s. 14 – 15.
 6 S. Cieślak, Rola o. Józefa Andrasza SJ w życiu i misji św. siostry Faustyny, w: Promieniowa-

nie orędzia miłosierdzia, red. F. Ślusarczyk, Kraków 2010, s. 56.
 7 S. Cieślak, Kierownik duchowy, s. 17.
 8 Dz 34; H. Ciereszko, Posługa kierownictwa, s. 202 – 203; zob. także Dz 749.
 9 Dz 34.
10 J. Andrasz, Życiorys świętej Faustyny, red. J. Augustyn, Kraków 2015, s. 22.
11 Dz 257.
12 S. Cieślak, Rola o. Józefa Andrasza, s. 58.
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1. 2. Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko

Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko urodził się dnia 1 listopada 1888 r. na 
kresach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, w folwarku Juszewszczyzna, zwa-
nym także Nowosady. Pochodził z pobożnej, katolickiej rodziny, co wpłynęło na 
pragnienie poświęcenia się na służbę Bogu13. W 1914 r. w Wilnie został wyświę-
cony na kapłana i skierowano go do pracy do parafii Taboryszki, gdzie sumiennie 
i z wielkim zaangażowaniem wypełniał swoje obowiązki. Zakładał szkółki polskie 
oraz angażował się w liczne akcje trzeźwościowe. W 1918 r. podjął w Warszawie 
dalsze studia teologiczne i pedagogiczne. W tym czasie pełnił również urząd ka-
pelana w wojsku. W 1924 r. powrócił do Wilna. W latach 1927–1932 był ojcem 
duchownym w seminarium w Wilnie. Od 1928 r. był wykładowcą na Wydziale Teo-
logicznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i we wspomnianym semina-
rium duchownym. Specjalizował się w teologii pastoralnej. Był również rektorem 
kościoła św. Michała w Wilnie. W klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia pełnił 
rolę spowiednika w latach 1933 – 1941. W 1947 r. po wojnie zmuszony był opuścić 
Wilno. Wyjechał do Białegostoku, gdzie pracował w seminarium duchownym na 
urzędzie nauczyciela akademickiego. Zmarł w 1975 r. w Białymstoku. Był wzorem 
kapłana, pobożnego, mądrego i gorliwie wypełniającego swoją posługę. Z poświę-
ceniem, ofiarnie i niestrudzenie, do końca swojego życia propagował w Kościele 
kult Miłosierdzia Bożego14.

Ksiądz Michał Sopoćko odegrał najbardziej znaczącą rolę w towarzyszeniu du-
chowym siostry Faustyny, a także w dziele głoszenia orędzia Bożego Miłosierdzia. 
Siostra Faustyna spotkała po raz pierwszy ks. Sopoćkę w maju 1933 r. w Wilnie, gdy 
przyjechała do wileńskiego klasztoru, po czasowych ślubach zakonnych15. Wcze-
śniej, za pośrednictwem mistycznej wizji Pana Jezusa, dowiedziała się, że to wła-
śnie ten kapłan będzie kierownikiem jej duszy. Świadczą o tym słowa zapisane na 
kartach Dzienniczka: „W pewnym dniu widziałam go w kaplicy naszej pomiędzy 
ołtarzem a konfesjonałem. Wtem usłyszałam głos w duszy: Oto jest pomoc widzial-
na dla ciebie na ziemi. On ci dopomoże spełnić wolę moją na ziemi”16. W swoich 
zapiskach duchowych napisała także, że „kapłan ten jest kierowany przez Ducha 
Bożego, przeniknął tajemnice duszy mojej i najskrytsze tajemnice, które były po-
między mną i Bogiem”17.

Według relacji siostry Faustyny, ks. Sopoćko posiadał szeroką wiedzę teolo-
giczną, charyzmaty rozeznawania duchów i poznania duchowego stanu serca oso-
by, którą spotykał. Te nadzwyczajne dary Ducha Świętego pozwalały mu zauważać 
istotną różnicę między pokusami a natchnieniami Bożymi, których doświadczała 

13 M. Paszkiewicz, Ks. Michał Sopoćko (1888 – 1975), Białystok 1985, s. 13.
14 H. Ciereszko, Ksiądz Michał Sopoćko Apostoł miłosierdzia Bożego, Kraków 2004, s. 21 – 22.
15 J. Machniak, Boże miłosierdzie w doświadczeniu św. Faustyny Kowalskiej i w teologii 

bł. ks. Michała Sopoćki – dynamika przyjaźni duchowej, RTK 8(2009), s. 86.
16 Dz 53.
17 Tamże 436.
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s. Faustyna. W ten sposób ukierunkowywał ją na nieustanne wypełnianie woli Boga 
i na współpracę z Jego łaską18.

We wspomnieniach o siostrze Faustynie ksiądz Sopoćko napisał, że dopiero po 
kilku tygodniach zwierzyła mu się z tego co przeżywa, lecz on na początku to zlek-
ceważył i postanowił poddać ją próbie. Nie przekazał na czym ta próba polegała, ale 
to sprawiło, że Mistyczka zaczęła szukać innego kierownika. Później powróciła do 
ks. Michała i oznajmiła, że zniesie wszystko, ale z jego posługi nie zrezygnuje19.

Kierownictwo ks. Sopoćki udzielane siostrze Faustynie miało wielkie znaczenie 
w jej uświęceniu osobistym, w procesie rozeznania duchowego oraz darów nadnatu-
ralnych, wizji, objawień i stygmatów wewnętrznych, które otrzymała od Chrystusa.

Po wyjeździe siostry Faustyny z Wilna ks. Sopoćko dalej pełnił rolę jej kierow-
nika duchowego. Spotykał się z nią podczas pobytu w Krakowie oraz odpowiadał 
na jej listy. W ostatnim etapie doczesnego życia siostry Faustyny, nad jej rozwojem 
duchowym, wyróżniającym się stanem mistycznego zjednoczenia z Bogiem, czuwał 
o. Andrasz20.

2. PRZYMIOTY KIEROWNIKÓW DUCHOWYCH

Teologiczne zasady ojcostwa duchowego wyliczają następujące przymioty kie-
rowników duchowych: gruntowna wiedza teologiczna, osobiste doświadczenie ży-
cia wewnętrznego i doskonałość życia chrześcijańskiego21. Siostra Faustyna zanoto-
wała w Dzienniczku, że kierownik duszy powinien charakteryzować się znajomością 
dróg nadzwyczajnych, którymi Bóg prowadzi człowieka oraz powinien posiadać dar 
rozeznawania duchów, dzięki któremu będzie w stanie rozpoznać źródło duchowych 
natchnień. Ponadto powinien posiadać wszechstronną wiedzę teologiczną oraz ce-
chować się zdolnością podejmowania decyzji dotyczących prowadzenia osoby, za 
którą przyjmuje duchową odpowiedzialność22.

2. 1. Kompetencje teologiczne

Posynodalna adhortacja apostolska Jana Pawła II Pastores dabo vobis podaje, 
że prezbiterzy są we wspólnocie Kościoła sakramentalnym uobecnieniem Jezusa 
Chrystusa. W mocy Ducha Świętego są głosicielami Słowa Bożego, szafarzami 
sakramentów, troszczącymi się o nadprzyrodzone życie powierzonych im osób  
„w imieniu i w zastępstwie Chrystusa (in persona Christi), Głowy i Pasterza”23. Ka-
płani wezwani są do permanentnej i integralnej formacji, celem której jest solidne, 
podążające za wyzwaniami współczesnego świata, wykształcenie teologiczne.

18 J. Machniak, Boże miłosierdzie, s. 86.
19 H. Ciereszko, Ksiądz Michał Sopoćko Apostoł miłosierdzia Bożego, Kraków 2004, s. 27 – 28.
20 H. Ciereszko, Posługa kierownika, s. 202 – 203.
21 J. W. Gogola, Kierownictwo duchowe, Kraków 1999, s. 62
22 Dz 112.
23 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, Watykan 1982, n. 15.
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Kierownik duchowy powinien mieć bardzo szeroką wiedzę, obejmującą znajo-
mość teologii dogmatycznej i moralnej. Powinien posiadać również doświadczenie 
w życiu duchowym oraz podstawową wiedzę z psychologii, w celu dobrego rozeznania 
stanu psychicznego osoby kierowanej oraz zaobserwowania ewentualnych zaburzeń 
psychicznych i chorób nerwowych. Powinien także mieć zdolność do rozeznawania 
duchów, zwłaszcza wtedy, gdy prowadzi osoby, które są obdarzone nadzwyczajnymi 
łaskami. Gdy kierownik nie posiada dostatecznej wiedzy, powinien odesłać osobę 
kierowaną do kompetentnej osoby24. O tym też wspomina siostra Faustyna w Dzien-
niczku25. Ks. Michał Sopoćko, jak i o. Józef Andrasz posiadali bardzo dobre wykształ-
cenie teologiczne. Obaj kierownicy darzyli się wzajemnym szacunkiem i uznaniem, 
harmonijnie współpracowali na rzecz rozwoju duchowego s. Faustyny.

Wszystkich prezbiterów powinny łączyć, na mocy sakramentu święceń, więzy 
miłości apostolskiej, braterstwa i posługi z innymi osobami należącymi do wspólno-
ty Kościoła. Wszyscy bowiem uczestniczą w „kapłaństwie Chrystusa Głowy i Paste-
rza” i dążą do wspólnego celu „budowania Ciała Chrystusowego”26. Posługiwanie 
kapłanów powinno opierać się przede wszystkim na jedności oraz stałej, odpowie-
dzialnej współpracy z biskupem w trosce o Kościoły lokalne i Kościół powszechny27. 
Taką troskę przejawiał ks. Sopoćko, który gorliwie angażował się w apostolstwo mi-
łosierdzia Bożego. Był kapłanem bardzo oddanym w posłudze duszpasterskiej, nie 
działał poza tym, co Kościół zalecał. Podejmował różne inicjatywy, które były reali-
zacją orędzia Miłosierdzia Bożego, przekazanego przez siostrę Faustynę28. Między 
innymi zaangażował się w powstanie obrazu Jezusa Miłosiernego, który został na-
malowany na podstawie objawień Mistyczki. Zajął się również teologiczną analizą 
treści zawartych w Dzienniczku s. Faustyny, w celu zweryfikowania zgodności z Ob-
jawieniem i nauczaniem Kościoła. Starał się o ustanowienie Święta Miłosierdzia Bo-
żego oraz propagował orędzie Miłosierdzia Bożego w swoich kazaniach i publikacji 
teologicznych. Jego działania, zainspirowane mistycznymi doświadczeniami s. Fau-
styny, były przede wszystkim zakorzenione w Objawieniu i Magisterium Kościoła. 
Ks. Sopoćko nie uważał objawień Mistyczki za podstawę apostolstwa o Miłosier-
dziu Bożym, dlatego przez kilka lat nie ujawniał objawień s. Faustyny29.

Ojciec Andrasz także gorliwie angażował się w głoszenie prawdy o Miłosierdziu 
Bożym. Dzięki swojej wiedzy teologicznej i umiejętnościom zdobytym w Wydaw-
nictwie Apostolatu Modlitwy, zainaugurował w 1943 r. w Krakowie nabożeństwo 
do Miłosierdzia Bożego. Pisał o tym w sporządzonym kwestionariuszu30 we wrze-

24 J. W. Gogola, Kierownictwo duchowe, s. 64.
25 Dz 112.
26 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska 15.
27 Tamże 17.
28 H. Ciereszko, Ksiądz Michał Sopoćko – współrealizator i kontynuator misji świętej Faustyny 

Kowalskiej, „Saeculum Christianum” 7(2000) nr 1, s. 58.
29 Tamże, s. 59.
30 „Opatrzność Boża posłużyła się mną również do zaprowadzenia nabożeństwa do Miłosier-

dzia Bożego – w nowej jego postaci – w kaplicy józefowskiej. Pierwsze – przed świeżo namalo-
wanym Jezusem Miłosiernym przez p. Adolfa Hyłę – odbyło się w niedzielę 7 marca 1943 roku. 
Uroczyste poświęcenie obrazu i po raz pierwszy śpiewana wspólnie przez całą kaplicę Litania do 
Miłosierdzia Bożego. Później ustaliłem te nabożeństwa na każdą trzecią niedzielę miesiąca – odby-
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śniu 1947 r. W tym samym roku wydał broszurę Miłosierdzie Boże… ufamy Tobie!, 
która została wydana również w wersji niemieckojęzycznej i angielskojęzycznej. 
Duchowny otrzymał na to pozwolenie od prowincjała Towarzystwa Jezusowego  
o. Władysława Lohna oraz kardynała Adama Stefana Sapiehy31.

2. 2. Osobiste doświadczenie duchowe

Kierownictwo duchowe stwarza możliwość dzielenia się doświadczeniem nad-
przyrodzonego życia wewnętrznego32, z centralnym umiejscowieniem Pan Boga, 
który przez łaskę udziela się zarówno kierownikowi jak i osobie kierowanej33. 
Zgodnie z teologiczną zasadą św. Tomasza z Akwinu Contemplare et contemplata 
aliis tradere, która oznacza tyle co: kontemplować i dzielić się owocami tej kon-
templacji, kierownik duchowy powinien być przede wszystkim osobą rozmodloną, 
otwartą na obecność i działanie Boga. Powinien mieć szacunek do indywidualnej 
drogi duchowej osoby kierowanej, która jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Nie po-
winien narzucać swojej własnej koncepcji rozwoju duchowego. Kierujący duszami 
powinien także sam przeżyć doświadczenie miłosierdzia Bożego, aby móc odpo-
wiednio towarzyszyć w różnych doświadczeniach duchowych34. Bez doświadczenia 
duchowego kierownik może być tylko biernym świadkiem i nie wydaje się, aby 
mógł odpowiednio pokierować duszą i dodać jej odwagi. Ponadto istnieje niebez-
pieczeństwo zgaszenia w duszy zapału, przez bojaźliwość i niezrozumienie lub 
zniechęcenie przez nadmierne umartwienia35.

Siostra Faustyna wyznaje w Dzienniczku, że wiele osób, które dążą do święto-
ści nie potrafią sobie same poradzić bez pomocy towarzyszenia duchowego, ponie-
waż w chwilach doświadczeń opuszczają się w doskonałości. Podkreśla również, 
że „wiele więcej byłoby dusz świętych, gdyby było więcej kierowników doświad-
czonych i świętych”, dlatego modliła się: „O Jezu, daj nam kapłanów gorliwych 
i świętych”36.

Ojciec Andrasz bardzo dbał o swój rozwój duchowy. Odprawiał coroczne re-
kolekcje m.in. w Zakopanem lub w Czechowicach-Dziedzicach. Z wielką gor-
liwością propagował kult Serca Jezusa. Był promotorem Sodalicji Mariańskiej. 
Zakładał również parafialne wspólnoty Apostolstwa Modlitwy. Był wybitnym 
znawcą duchowości ignacjańskiej. Udzielał rekolekcji według Ćwiczeń duchownych  
św. Ignacego Loyoli. Dzielił się z innymi tym, czym sam żył37. Siostra Faustyna 

wają się dotąd (wrzesień 1947) z niesłabnącą frekwencją” – zob. S. Cieślak, Rola o. Józefa Andrasza 
SJ, s. 57.

31 Tamże, s. 57.
32 J. Augustyn, Praktyka kierownictwa duchowego, Kraków 2006, s. 28.
33 W. Stinissen, Terapia duchowa, tł. J. Iwaszkiewicz, Poznań 1997, s. 11.
34 Kierownictwo duchowe [online], dostęp 7. 05. 2019 r. <http://www.rrn.wroclaw.pl/formacja-

-rrn/kierownictwo-duchowe.html>
35 Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus, Chcę widzieć Boga, tł. W. Ryszka, Kraków 1998, 

s. 318.
36 Dz 940.
37 S. Cieślak, Kierownik duchowy, s. 17.
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nadmienia w Dzienniczku, że podczas każdej rozmowy z ojcem Andraszem, gdy 
pytała go o wskazówki czy rady, dostrzegła, że kapłan odpowiada jej w sposób 
jasny i stanowczy, jakby przeżywał to wszystko osobiście. Mówiła do Pana Jezusa, 
że: „gdyby więcej było takich wodzów duchownych, dusze pod takim kierownic-
twem w krótkim czasie dochodziłyby do szczytów świętości i nie marnowałyby tak 
wielkich łask”38.

Ksiądz Michał Sopoćko także dbał o swój rozwój duchowy. W jego Dzienniku, 
który systematycznie redagował, można odnaleźć wiele cennych myśli duchowych, 
z pewnością zapisanych po medytacjach i głębszych refleksjach oraz wiele myśli 
dotyczący pracy nad sobą. W Zeszycie 3 pod datą 14 stycznia 1967 r. zapisał: „Jeśli 
jesteśmy wierni obowiązkom, możemy liczyć, że Bóg da nam pomoc proporcjo-
nalną w okolicznościach najtrudniejszych stosownie do wielkości obowiązków”39. 
W innym miejscu tego Dziennika można znaleźć także informację o odprawianych 
rekolekcjach zamkniętych m.in. w Kalwarii40.

Kongregacja do spraw Duchowieństwa w dokumencie Prezbiter głosiciel sło-
wa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia 
chrześcijaństwa naucza, że pełnienie codziennej kapłańskiej posługi jest możliwe 
„tylko w powiązaniu z troską o osobiste uświęcenie, które zawsze winno się opie-
rać na nadprzyrodzonej mocy sakramentów Najświętszej Eucharystii i Pokuty”41. 
Niewątpliwie zarówno o. Andrasz jak i ks. Sopoćko otrzymywali potrzebne łaski za 
pośrednictwem sakramentów świętych oraz modlitwy osobistej.

2. 3. Doskonałość życia chrześcijańskiego

W pracy nad uświęceniem duszy istotnym czynnikiem jest modlitwa, dlatego 
kierownicy duchowi powinni zwracać szczególną uwagę na ten fundamentalny 
element życia chrześcijańskiego. Co więcej, ich życie powinno być wypełnione 
duchem modlitwy, w nieustannym otwarciu serca na obecność i działanie Ducha 
Świętego oraz Jego nadprzyrodzoną pomoc w wypełnieniu tego odpowiedzialnego 
zadania na rzecz rozwoju duchowego osób kierowanych42.

Podstawową cnotą kierownika duchowego, poza nadprzyrodzoną wiarą, nadzie-
ją i miłością, jest pokora. Bez niej osiągnięcie doskonałości chrześcijańskiej nie 
jest możliwe43. Nadprzyrodzona cnota miłości, istotnie zależna od nadprzyrodzonej 
wiary i nadziei, skłania kierownika do szukania Boga we wszystkim, czego do-
świadcza. Pokora pozwala kierownikowi umiejscawiać Boga w centrum spotkania 
z osobą kierowaną. Sprawia, że kierownik nie zasłania sobą Boga, uważając siebie 

38 Dz 749.
39 M. Sopoćko, Dziennik, Białystok 2015, s. 253.
40 Tamże, s. 112.
41 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Prezbiter głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewod-

nik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, Watykan 1999, n 30.
42 W. Maciocha, Kierownictwo duchowe, Wrocław 1987, s. 75.
43 Tamże, s. 69.
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jedynie za Jego narzędzie. Kierownik powinien pomóc osobie kierowanej odnaleźć 
Boga w codzienności oraz rozpoznać i wypełnić wolę Bożą44.

Siostra Faustyna wskazuje w Dzienniczku, iż spowiednik nie powinien lekcewa-
żyć drobnych rzeczy, ponieważ w życiu duchowym nic nie jest pozbawione wartości. 
Uważa, że spowiednika powinna cechować dobroć serca, „cierpliwość i łagodność 
spowiednika otwiera drogę do najgłębszych tajni duszy”45. Podziwiała cierpliwość 
i pokorę księdza Sopoćki46. Była przekonana, że jest on kapłanem umiłowanym 
przez Boga47. Zaświadcza w Dzienniczku o modlitwie w intencji swoich kierow-
ników duchowych: „Wiele mówię z Panem o ojcu Andraszu i także o ks. Sopoćce, 
wiem, że o co proszę Pana, nie odmówi mi, ale da im to, o co proszę. Wyczułam 
i wiem, jak bardzo ich kocha Jezus, w szczegółach tego nie piszę, ale wiem o tym, 
z czego się niezmiernie cieszę”48.

3. DYSPOZYCJA DUCHOWA S. FAUSTYNY  
WOBEC KIEROWNIKÓW DUCHOWYCH

Osoba kierowana powinna mieć świadomość, że kierownictwo duchowe nie 
jest zwykłym spotkaniem, lecz czasem dialogu z osobą, która pełni swoją posłu-
gę w imieniu Pana Boga i Kościoła. W związku z tym powinna mieć wiarę, że to 
Bóg udziela jej za pośrednictwem kierownika szczególnych łask niezbędnych do 
osiągnięcia świętości. Istotne jest, aby osoba kierowana przyjmowała słowa i osobę 
kierownika w duchu wiary. Ważne jest także to, aby była szczera i posłuszna wobec 
kierownika oraz miała do niego zaufanie49.

O tym jak istotne jest posłuszeństwo, szczerość i zaufanie względem kierownika 
wspomina niejednokrotnie także siostra Faustyna w Dzienniczku50. Cechy te były wi-
doczne w jej postawie wobec kierowników. Ksiądz Sopoćko pouczał s. Faustynę przy 
okazji jej spowiedzi świętej. Wprowadzał ją w tajemnice życia duchowego, wdrażał 
w zasady pełnienia woli Bożej, wypełniania nakazów wynikających z konstytucji 
zakonnych, realizacji natchnień wewnętrznych i współpracy z łaską Pana Boga51.

Pan Jezus, mimo tego, że sam formował siostrę Faustynę za pośrednictwem mi-
stycznych wizji oraz objawień i towarzyszących im pouczeń, niejednokrotnie nakazy-
wał jej konieczność wypełniania poleceń kierowników. Chrystus czuwał nad jej ducho-
wym rozwojem, aby była wzorem dla wszystkich apostołów Miłosierdzia Bożego52.

44 Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus, Chcę widzieć Boga, s. 312.
45 Dz 112.
46 Tamże 422.
47 Dz 63.
48 Dz 676.
49 A. Ruszała, Kierownictwo duchowe, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym” nr 8 (2002), [on-

line], dostęp:30. 04. 2019 r., <https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/towarzyszenied_pp.html>
50 Dz 113.
51 J. Machniak, Boże miłosierdzie, s. 86.
52 Śladami objawień św. siostry Faustyny Kowalskiej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

w Krakowie – Łagiewnikach, oprac. E. Siepak, Kraków 2015, s. 87.
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3. 1. Posłuszeństwo

Cnota posłuszeństwa jest jedną z najważniejszych cech, którą powinna wyróż-
niać się osoba kierowana. Dzięki tej cnocie porady i polecenia kierownika będą 
skutecznie realizowane53. W kierownictwie duchowym istotą posłuszeństwa jest 
zaufanie, którym osoba kierowana darzy swojego kierownika. Posłuszeństwo nie 
oznacza ślepej realizacji poleceń kierownika, których osoba kierowana nie rozumie 
i nie potrafi przyjąć. To nie rady i zalecenia kierownika zbawiają wychowanka, ale 
zaufanie do Boga. Kierownik duchowy będąc przedstawicielem wspólnoty Kościoła 
pomaga osobie kierowanej żyć duchem bezgranicznego zaufania Panu Bogu54.

Posłuszeństwo przełożonemu nie jest tym samym, co posłuszeństwo kierow-
nikowi duchowemu. Posłuszeństwo wobec kierownika duchowego oznacza posłu-
szeństwo względem Słowa Bożego. Kierownik służy pomocą osobie kierowanej 
w celu zrozumienia i realizacji woli Bożej55.

Takiemu posłuszeństwu wobec swojego kierownika była poddana siostra Fau-
styna. W Dzienniczku można odnaleźć wiele zaleceń Pana Jezusa skierowanych do 
niej, które koncentrowały się na cnocie posłuszeństwa wobec kierowników ducho-
wych56. Święta także sama zaznacza w swoim pamiętniku, że kierownik powinien 
ćwiczyć osobę kierowaną w posłuszeństwie57.

Siostra Faustyna głęboko wierzyła, że przełożony zastępuje Pana Boga, a wła-
dza którą posiada przypomina „władzę kluczy”, którą Jezus przekazał św. Piotrowi 
Apostołowi i jego następcom w Kościele. Zakonnica, przekonana o wartości ewan-
gelicznego posłuszeństwa z wielką sumiennością i zaangażowaniem wykonywała 
każde polecenie przełożonych, choć często wymagało to od niej samozaparcia i nie-
jednokrotnie było przyczyną cierpienia. Kierownictwo duchowe uznawała także za 
przejaw władzy i troski jaką Kościół otacza ludzkie dusze, aby przybliżać je do 
Boga. Siostra Faustyna utożsamiała słowa kierownika ze Słowem Boga. Zawsze 
wypełniała polecenia spowiedników, pomimo częstego wystawiania przez nich na 
różne trudne doświadczenia58.

3. 2. Szczerość

Kierownictwo duchowe, aby mogło wydać dobre owoce wewnętrznej przemia-
ny, powinno uwzględnić również szczerość osoby kierowanej. Otwartość peniten-
ta będzie możliwa tylko wtedy, gdy zaufa kierownikowi duchowemu. Bezpośred-
niość osoby kierowanej pozwala jej bez żadnych ograniczeń ukazać kierownikowi 

53 Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus, Chcę widzieć Boga, s. 328.
54 J. Augustyn, Kierownictwo duchowe [online] dostęp:15. 05. 2019 r. <http://mateusz.pl/ksiaz-

ki/ja-cd/ja-cd-122.htm>
55 Tamże.
56 Dz 1567; 895; 1644; 1006; 68; 176; 362; 381; 639; 560; 894; 933; 1408; 364; 365.
57 Tamże 939.
58 E. Siepak, N. Dłubak, Duchowość świętej Faustyny, Kraków 2000, s. 58.



365PRAKTYKA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO W ŚWIETLE...

prawdziwy obraz własnego życia, z jego blaskiem i mrokiem59. Osoba kierowana 
z otwartością serca powinna jasno i szczerze wypowiadać tajemnice swego życia, 
dobre i złe, pomyślne i upokarzające sytuacje oraz relacje, których doświadcza ak-
tualnie w swojej codzienności, w nawiązaniu do przeszłości i w ukierunkowaniu ku 
przyszłości. Kierownik duchowy, na bazie szczerości i otwartości osoby kierowanej 
oraz bezpośredniości jej wyznań będzie mógł udzielić właściwych rad i wskazówek, 
które pomogą w dalszym rozwoju w wierze i życiu zgodnym z powołaniem60.

Mistyczka z Krakowa była bardzo szczera wobec swoich kierowników ducho-
wych. Na podstawie własnych doświadczeń wyznaje, że nawet najmądrzejszy spo-
wiednik nie pomoże duszy jeśli w tej relacji nie będzie otwartości i szczerości. Nad-
mienia, że osoba nieszczera i skryta jest narażona na niebezpieczeństwa duchowe. 
Według niej Pan Jezus takiej osobie nie udziela łaski61. Pan Jezus udzielając siostrze 
Faustynie duchowych pouczeń podkreślał konieczność szczerości wobec kierowni-
ka: „Córko Moja, masz być jak dziecko wobec niego, pełna prostoty i szczerości, 
przenoś zdanie jego nad wszystkie żądania Moje”62. W innym miejscu w Dzien-
niczku Pan Jezus ponownie poucza Faustynę: „Szczerość twa wobec spowiednika 
niech będzie jak największa”63. Zaleca bezgraniczną szczerość i ostrzega, że jeśli 
nie będzie z tej łaski korzystała, to zabierze jej spowiednika i pozostanie sama. Zba-
wicielowi nie podobało się, że nie korzysta z pomocy kierownika, kiedy ma ku temu 
możliwość64. Pewnego dnia, gdy podczas nieobecności kierownika siostra Faustyna 
chciała iść po poradę do innego spowiednika, Pan Jezus oznajmił jej, że mu się to nie 
podoba, by stan swojej duszy odsłaniała komuś innemu i nie chce, aby wszystkim 
opowiadała o łaskach, których jej udzielił: „Oddałem cię pod opiekę przyjaciela 
mojego serca i pod jego kierunkiem będzie rozwijać się dusza twoja. Jemu dałem 
światło do poznania mojego życia w duszy twojej”65.

Siostra Faustyna pielęgnowała także postanowienie otwartości i szczerości 
w kontaktach z przełożoną. Zarzucała sobie brak prostoty w relacji z matką przeło-
żoną i pragnęła to zmienić66.

3. 3. Zaufanie

Zaufanie w relacjach międzyludzkich oznacza akt zawierzenia osoby wobec 
innej osoby, postawę oddania siebie bez lęku, swojego życia i wszystkiego, co do 
niego należy, z nadzieją na odwzajemnioną postawę oraz z możliwością doświad-
czania bezinteresownej pomocy i przyjaźni. W tym duchu należy rozumieć także 

59 E. Weron, Kierownictwo duchowe, Poznań – Warszawa 1983, s. 75.
60 J. Augustyn, Kierownictwo duchowe.
61 Dz 113.
62 Tamże 895; 979.
63 Tamże 1499.
64 Tamże 1561; 494.
65 Tamże 1163.
66 Tamże 274.
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zaufanie człowieka wobec Boga67. Osoba kierowana powinna ufać kierownikowi 
duchowemu, bez lęku wyznając własną niemoc, bezradność, słabość, ograniczenia, 
zniewolenia, pokusy, w czasie spowiedzi świętej również grzechy, ich okoliczno-
ści, przyczynę i skutki. Tak ukształtowana postawa osoby kierowanej – penitenta 
pozwoli doświadczać postępu na drodze uzdrowienia wewnętrznego. Osoba korzy-
stająca z kierownictwa duchowego powinna mówić również o swoich pragnieniach 
i zamiarach, sukcesach i osobistym rozwoju duchowym. Dzięki takiej transparentnej 
postawie, kierownik będzie mógł łatwiej dostrzec działanie Pana Boga i demonów68.

Siostra Faustyna zanotowała w Dzienniczku słowa Chrystusa, który zalecił jej, 
aby w czasie dialogu z o. Andraszem prezentowała tę samą postawę prostoty i za-
ufania, jakie przeżywa w relacji z Nim69. Zbawiciel obdarza swoim zaufaniem dusze 
pokorne70. Na kartach Dzienniczka możemy znaleźć słowa przypisane Panu Jezu-
sowi, które doceniają postawę zaufania człowieka wobec Boga: „Najmilsza Mi jest 
dusza ta, która wierzy mocno w dobroć Moją i zaufała Mi zupełnie; obdarzam ją 
swoim zaufaniem i daję jej wszystko, o co prosi”71.

ZAKOŃCZENIE

W artykule „Praktyka kierownictwa duchowego w świetle Dzienniczka św. 
s. Faustyny Kowalskiej” przedstawiono zasady praktyki kierownictwa duchowego 
w życiu Mistyczki – św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Omówiono przymioty du-
chowe jej kierowników oraz dyspozycje siostry Faustyny wobec jej przewodników 
duchowych. Opracowanie tego tematu pozwoliło zapoznać się z doświadczeniem 
ojcostwa duchowego, którego doświadczała św. siostra Faustyna Kowalska. Ukaza-
ło znaczącą rolę kierowników duchowych, ks. Michała Sopoćki i o. Józefa Andra-
sza SI, w realizacji misji zleconej przez Pana Jezusa i przekazanej za pośrednictwem 
doświadczeń życia mistycznego. Doświadczenie to zostało opisane w Dzienniczku, 
który został zaliczony, ze względu na teologiczne bogactwo i nowość przedstawio-
nego doświadczenia duchowego, przypominającego o tajemnicy miłosierdzia Bo-
żego, do kanonu współczesnej mistyki. Misja polskiej zakonnicy nie zakończyła 
się wraz z jej śmiercią, ale po jej kanonizacji podbiła wszystkie kontynenty i wiele 
ludzkich serc.

Artykuł może przyczynić się do lepszego zrozumienia znaczenia wartości kie-
rownictwa duchowego w życiu św. Faustyny Kowalskiej. Dalsze badania w tym za-
kresie można podjąć konfrontując doświadczenie kierownictwa duchowego, z któ-
rego korzystała siostra Faustyna, z doświadczeniem kierownictwa w życiu innych 
świętych mistyczek i mistyków Kościoła katolickiego, w celu zauważenia elemen-
tów wspólnych i rozbieżnych, na tle których przejawia się działanie łaski Bożej i jej 
pozytywny wpływ na integralny rozwój człowieka.

67 E. Siepak, N. Dłubak, Duchowość Świętej, s. 40.
68 E. Weron, Kierownictwo duchowe, s. 75.
69 Dz 215.
70 Tamże 1220.
71 Tamże 453.
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PRAKTYKA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO  
W ŚWIETLE DZIENNICZKA ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ

STRESZCZENIE

Kierownictwo duchowe odgrywa znaczącą rolę w formacji chrześcijańskiej. Siostra 
Faustyna wielokrotnie odwołuje się w swoim Dzienniczku do tej posługi. Nie tylko wska-
zuje na znaczenie kierownictwa duchowego w rozwoju duchowym, ale także opisuje swoje 
doświadczenie, odwołując się do powszechnej potrzeby takiej posługi wobec dusz dążących 
do doskonałości.

W niniejszym artykule przedstawiona jest praktyka kierownictwa duchowego w życiu 
Mistyczki. Przedstawiono w nim krótkie biografie kierowników duchowych s. Faustyny – 
ks. Józefa Andrasza i bł. ks. Michała Sopoćki. Ponadto omówione zostały cechy wyma-
gane u kierowników duchowych oraz wskazano przykład relacji między s. Faustyną a jej 
kierownikami. Główne cechy kierownika duchowego to: kompetencje teologiczne, osobiste 
doświadczenie duchowe, doskonałość życia chrześcijańskiego. W ostanim punkcie opisano 
cechy wymagane u osoby korzystającej z kierownictwa duchowego. Podkreślono tu posłu-
szeństwo, szczerość i zaufanie. Wskazano na przykład św. Faustyny, jako osoby doskonale 
korzystającej z kierownictwa duchowego.

THE PRACTICE OF SPIRITUAL DIRECTION  
IN THE LIGHT OF THE DIARY OF ST. FAUSTYNA KOWALSKA

SUMMARY

Spiritual direction plays a significant role in Christian formation. Sister Faustina fre-
quently refers to this service in her Diary. He not only points to the importance of spiritual 
direction in spiritual development, but also describes his experience by referring to the uni-
versal need for such service to souls striving for perfection.

This article presents the practice of spiritual direction in the life of the Mystic. It pre-
sents short biographies of Sister Faustina’s spiritual directors – Józef Andrasz and Bl. Michał 
Sopoćko. In addition, the features required by spiritual directors were discussed, and an ex-
ample of the relationship between St. Faustina and her directors was indicated. The main 
features of a spiritual director are: theological competence, personal spiritual experience, and 
the perfection of the Christian life. The last point describes the qualities required of a person 
receiving spiritual direction. Obedience, honesty and trust are emphasized here. St. Faustina 
is pointed as a person who makes perfect use of spiritual direction.
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PRAXIS DER GEISTLICHEN BEGLEITUNG  
IM LICHT DES TAGEBUCHS DES HL. FAUSTYNA KOWALSKA

ZUSAMMENFASSUNG

Die geistliche Begleitung spielt eine bedeutende Rolle in der christlichen Ausbildung. 
Schwester Faustina erwähnt diesen Dienst häufig in ihrem Tagebuch. Er weist nicht nur auf 
die Bedeutung der spirituellen Führung in der spirituellen Entwicklung hin, sondern besch-
reibt seine Erfahrung auch, indem er auf die universelle Notwendigkeit eines solchen Dien-
stes für Seelen verweist, die nach Perfektion streben.

Dieser Artikel stellt die Praxis der spirituellen Führung im Leben des Mystikers vor. Es 
präsentiert Kurzbiographien der geistlichen Begleiter von Schwester Faustina – P. Józef An-
drasz und Bl. Fr. Michal Sopoćko. Außerdem wurden die von geistlichen Leitern geforderten 
Eigenschaften besprochen und ein Beispiel für die Beziehung zwischen Sr. Faustina und 
ihren Leitern aufgezeigt. Die Hauptmerkmale eines geistlichen Leiters sind: theologische 
Kompetenz, persönliche geistliche Erfahrung und die Vollkommenheit des christlichen Leb-
ens. Der letzte Punkt beschreibt die Qualitäten, die von einer Person verlangt werden, die spi-
rituelle Führung erhält. Gehorsam, Ehrlichkeit und Vertrauen werden hier großgeschrieben. 
Das Beispiel St. Faustina als eine Person, die die spirituelle Führung perfekt nutzt.
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Jednym z najwyższych przejawów artystycznego geniuszu człowieka jest ikona. 
Jest ona nie tylko dziełem sztuki, ale ma także znaczenie teologiczne, a zwłaszcza 
chrystologiczne. W związku z tym, że ikona ma niebagatelne znaczenie dla przeży-
wania wiary, jest ona swoistym owocem „odnowy” sztuki sakralnej. Pojawienie się 
ikon w Kościele wiąże się z podjętą refleksją nad tajemnicą Wcielenia Syna Bożego 
i zamieszkania Bóstwa w ciele Chrystusa. Pismo Święte poucza, że żaden człowiek 
nigdy nie widział Boga. Jednakże poprzez wcielenie i objawienie w Chrystusie, Bóg 
dał się poznać doczesnemu człowiekowi w sposób możliwie najlepszy i najpełniej-
szy. Wskutek tego uduchowieni i utalentowani ludzie zaczęli tworzyć widzialne 
obrazy przedstawiające m.in. Święte Oblicze Boskie, które wciąż jednak zachowało 
swoją mistyczną wartość.

Odtąd treści chrześcijańskie, a zwłaszcza sama postać Zbawiciela stała się mo-
tywem rzeźb i obrazów. Ponadto Wcielenie Syna Bożego nadało nowy wymiar całej 
sztuce ludzkiej. W Jezusie Chrystusie odsłonił się nowy wymiar samego człowie-
czeństwa, któremu Syn Człowieczy przywrócił właściwe piękno1.

Wyrazem ludzkich poszukiwań piękna ukrytego w Osobie Syna Bożego są iko-
ny. Ikona to obraz sakralny, który przedstawia postaci Syna Bożego, Maryi i in-
nych świętych, wydarzenia z ich życia, a także sceny biblijne lub liturgiczno-sym-
boliczne. Są one najczęściej kojarzone z prawosławiem, jednak występują również 
u grekokatolików, a także w Kościele łacińskim.

Tradycja chrześcijańska przypisuje napisanie pierwszej ikony św. Łukaszowi 
Ewangeliście. W dalszym toku praktyka pisania ikon rozwijała się m.in. w kata-
kumbach. Istotny wpływ na popularność tworzenia ikon miała ich przystępność dla 

* Ks. mgr lic. Andrej Skomoroszko – doktorant w Wydziale Teologii UWM w Olsztynie, ORCID: 
https://orcid.org/0000-0003-4966-9939, E-mail: andrej.skomoroszko@uwm.edu.pl

1 А. Шмеман, Исторический путь Православия, Гл. 5, § 2, Москва 2007, s. 120.
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wiernych. Wynikało to z faktu, że ikony odpowiadały swego rodzaju pismu obraz-
kowemu oraz wychodziły naprzeciw duchowym potrzebom szerokiej grupy ludzi 
wierzących, którzy choć nie byli zdolni czytać tekstów pisanych w tradycyjny spo-
sób, to mogli „odczytywać” dzieła ikonograficzne.

W niniejszym artykule zostaną ukazane najważniejsze cechy ikony oraz jej 
miejsce w Kościele prawosławnym. Zostaną zaprezentowane cechy szczególne iko-
ny, ze szczególnym uwzględnieniem trzech aspektów: chrystologicznego, antropo-
logicznego i liturgicznego. Pozwoli to lepiej zrozumieć specyfikę ikony, która nie 
jest jedynie ozdobą wnętrz budynków sakralnych czy domowych sanktuariów, lecz 
odnosi modlącego się przed ikoną do rzeczywistości nadprzyrodzonej, do Transcen-
dencji, z którą związek czyni człowieka prawdziwie religijnym.

CHRYSTOLOGICZNE UZASADNIENIE POCHODZENIA IKONY

Rozważając problematykę chrystologicznego uzasadnienia pochodzenia ikony, 
musimy najpierw zwrócić się do pierwszego źródła, którym jest Biblia. W Księdze 
Objawionej można zauważyć wyraźne przeciwieństwo pomiędzy Starym i Nowym 
Testamentem. W Starym Testamencie był surowy zakaz tworzenia jakiegokolwiek 
obrazu lub figury Boga. Związane to było z pierwszym przykazaniem Bożym: „Nie 
będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, 
ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz 
oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bo-
giem zazdrosnym” (Wj 20,4 – 5). Oznaczało to, że człowiek nie może przedstawić 
niewidzialnego Boga, byłoby to jego wyłączną fantazją. Nowy Testament zmienił 
rygor prawa starotestamentowego, co zostało spowodowane cudem wcielenia Boga 
i objawienie się Go w Synu Bożym. W pismach natchnionych św. Jana czytamy 
m.in.: „I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca” 
(J 1,14), „To, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy 
własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce” (1 J 1,1). Sam 
Chrystus mówił o sobie: „Kto mnie widział, widział Ojca” (J 14,9). Niewidzialny 
Bóg objawił się poprzez swojego Syna i stał się widzialnym dla każdego człowieka 
– to już nie jest wymysł ludzkiej fantazji, lecz rzeczywistość2.

Według Jana z Damaszku, Starotestamentowy zakaz przedstawiania wizerun-
ków Boga niewidzialnego, przewiduje możliwość przedstawiania Go, gdy staje się 
widzialny: „Jest jasne, że wtedy (w Starym Testamencie) nie można było przedsta-
wiać niewidzialnego Boga, ale kiedy ujrzysz bezcielesnego człowieka wcielonego 
dla ciebie, wtedy zrobisz obrazy Jego ludzkiej postaci. Kiedy Niewidzialny, przy-
odziany w ciało, stanie się widzialny, wtedy odmaluj podobieństwo Pojawiającego 
się... Narysuj wszystko – i słowami, i kolorami, i w książkach, i na tablicach”3.

2 I. Alfeev, A immagine e somiglianza. La teologia dell’icona nella Chiesa ortodossa, w: Andrej 
Rublev e l’icona russa. Atti del XIII Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa 
sezione russa. Bose, 15 – 17 settembre 2005, a cura di Adalberto Mainardi, monaco di Bose, Magnano 
2006, s. 265.

3 Jan Damasceński, Trzecia mowa obronna przeciw tym, którzy odrzucają święty obraz 8.
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Alexander Schmemann w swojej książce Historyczna ścieżka prawosławia do-
skonale wyjaśnia dogmat kultu ikony i jego fundamentalne znaczenie dla potwier-
dzenia prawdziwego stanowiska chrystologicznego: „Ale ponieważ Bóg był do 
końca zjednoczony z człowiekiem, obraz Człowieka Chrystusa jest także obrazem 
Boga: wszystko, co ludzkie w Chrystusie, już jest żywym obrazem Boga”4. Św. Jan 
z Damaszku mówi: „Nie czczę materii, ale czczę Stwórcę materii, który dla mnie 
stał się materią, który obrał sobie materialny świat za mieszkanie i poprzez materię 
dokonał mojego zbawienia”5.

Ta chrystologiczna definicja ikony i jej kultu stanowiła treść dogmatu ogłoszo-
nego przez VII Sobór Powszechny i   z tego punktu widzenia sobór ten dopełnił cały 
zamęt chrystologiczny — nadał mu ostateczny „kosmiczny” sens. Dogmat kultu 
ikony dopełnił w ten sposób dogmatyczną „dialektykę” epoki soborów powszech-
nych, skoncentrowaną – jak już powiedzieliśmy – na dwóch podstawowych tema-
tach Objawienia chrześcijańskiego: doktrynie o Trójcy Świętej i doktrynie o boskim 
człowieczeństwie. W związku z tym „wiara siedmiu powszechnych soborów i oj-
ców” jest wiecznym i niezmiennym fundamentem prawosławia6.

To stanowisko teologiczne zostało ostatecznie sformułowane w toku walki 
z ikonoklastyczną herezją VIII – IX wieku, ale w sposób domyślny było już obecne 
w Kościele od pierwszych wieków jego istnienia. Potwierdzają to np. malowidła 
w rzymskich katakumbach, które przedstawiają m.in. wizerunki Chrystusa – z regu-
ły w kontekście niektórych scen ewangelicznych opowieści, dogmatyczne prawdy 
zawarte w Piśmie św. i Tradycji Kościoła7. Święci Ojcowie mocno walczyli z here-
zją ikonoklazmu i twierdzili, że ikona jest Ewangelią dla analfabetów: „Obrazy są 
używane w kościołach, aby ci, którzy nie umieją czytać i pisać, przynajmniej pa-
trząc na ściany, czytali to, czego nie mogą przeczytać w książkach” – napisał świę-
ty papież Grzegorz Wielki8. W podobnym tonie wyraził się św. Jan z Damaszku: 
„obraz bowiem jest przypomnieniem czegoś, podobnie jak odbierane przez słuch 
– słowa. Czym zatem dla umiejących pisać jest książka, tym dla niepiśmiennych 
jest obraz. I czym słowo jest dla słuchu, tym obraz dla wzroku – przynosi nam zro-
zumienie”9. Ikonograficzny wzorzec obrazu Chrystusa ukształtował się ostatecznie 
w okresie sporów obrazoburczych. Jednocześnie formułowało się uzasadnienie teo-
logiczne ikonografii Jezusa Chrystusa, które z największą wyrazistością doszło do 
głosu w kontakionie10 święta Triumfu Prawosławia. Ikona bizantyjska przedstawia 
nie tylko człowieka Jezusa Chrystusa, ale wcielonego Boga. Na tym polega różni-
ca między ikoną a obrazami renesansowymi, które przedstawiają człowieczeństwo 

4 А. Шмеман, Исторический путь Православия, Гл. 5, § 2, s. 132.
5 Jan Damasceński, Druga mowa obronna przeciw tym, którzy odrzucają święty obraz 14.
6 А. Шмеман, Исторический путь Православия, Гл. 5, § 2, s. 133.
7 I. Alfeev, A immagine e somiglianza, s. 259.
8 Grzegorz Wielki, List IX, 208: do Serena biskupa Marsylii, w: Tenże, Listy, t. III, tłum. 

J. Czuj, Warszawa 1955, s. 238 – 239.
9 Jan Damasceński, Pierwsza mowa obronna przeciw tym, którzy odrzucają święty obraz 17.
10 Kontakion (kondakion) – początkowo drążek (gr. kontos) z nawiniętym zwojem pisma, a po-

tem sam zwój. Na przełomie V i VI w. gatunek poetycki i muzyczny. Stanowił łańcuch 20–30 
ikosów, z których pierwszy określał temat pochwały, a drugi był formułą pochwalną, zakończoną 
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Chrystusa11. Komentując tą   różnicę, Uspienski pisze: „Kościół ma «oczy do patrze-
nia», a także «uszy do słuchania». Dlatego w Ewangelii, zapisanej ludzkim słowem, 
słyszy słowo Boże. Poza tym zawsze widzi Chrystusa oczami niezachwianej wiary 
w Jego Boskość. Dlatego ukazuje Go na ikonie nie jako zwykłego człowieka, ale 
jako Boga-człowieka w Jego chwale, nawet w momencie Jego skrajnego wyczerpa-
nia… Dlatego Cerkiew prawosławna na swoich ikonach nigdy nie pokazuje Chry-
stusa wyłącznie jako człowieka cierpiącego fizycznie i psychicznie, tak jak wystę-
puje to powszechnie w zachodnim malarstwie religijnym”12.

Ikona jest nierozerwalnie związana z dogmatem i jest nie do pomyślenia stawiać 
ją poza kontekstem dogmatycznym. W ikonie za pomocą środków artystycznych 
przekazywane są główne dogmaty chrześcijaństwa – o Trójcy Świętej, o Wcieleniu, 
o zbawieniu i przebóstwieniu człowieka. Wiele wydarzeń z historii Ewangelii jest 
interpretowanych w ikonografii przede wszystkim w kontekście dogmatycznym13.

ANTROPOLOGIA IKONY

W antropologicznym pojęciu ikony zawsze jest przedstawiona osoba, tj. Jezus 
Chrystus, Maryja lub inni święci, a nawet aniołowie (w ikonach często są przed-
stawione jako ludzie), wyjątek stanowią obrazy symboliczne14. W Cerkwi prawo-
sławnej na ikonach nie występują pejzaże lub martwa natura. Krajobrazy, rośliny, 
zwierzęta mogą być, ale w tym wszystkim to osoba jest głównym bohaterem każdej 
ikony15.

Według objawienia człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga 
(Rdz 1,26). Św. Jan z Damaszku napisał: „Bóg z natury widzialnej i niewidzialnej 
stwarza człowieka własnymi rękami na swój obraz i podobieństwo. Z ziemi uformo-
wał ciało człowieka, ale z natchnienia dał mu duszę rozumną i myślącą. To właśnie 
nazywamy obrazem Boga, gdyż wyrażenie «według obrazu» wskazuje na zdolność 
umysłową i wolną wolę, podczas gdy wyrażenie «według podobieństwa» oznacza 
podobieństwo do Boga w cnocie, o ile jest to możliwe dla człowieka”16.

Człowiek przez swój upadek stracił ten obraz Boga w sobie, czyli uległ zaciem-
nieniu i zniekształceniu, ale jego pierwotny obraz nie został całkowicie utracony. 
Można takiego człowieka porównać z ikoną, która jest podniszczona wskutek upły-
wu czasu i zanieczyszczenia. Jednakże wciąż istnieje możliwość powrotu do pier-
wotnego stanu. Odbywa się to dzięki Synowi Bożemu i działaniu Ducha Świętego. 

dwuwarstwowym refrenem. Współcześnie najbardziej popularnym przykładem kontakionu jest  
Akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny. Zob. W. Wołosiuk, Kontakion, EK, t. 9, k. 744; P. Towarek, 
„Akathistos” ku czci Bogurodzicy: historia, autorstwo i teologia dzieła, SE 12(2011), s. 251–263.

11 I. Alfeev, A immagine e somiglianza, s. 270.
12 Л. Успенский, Богословие иконы в Православной Церкви, Переславль 1997, s. 120.
13 I. Alfeev, A immagine e somiglianza, s. 271.
14 Na przykład krzyż (bez ukrzyżowania) lub „Przygotowany Tron” to symboliczny obraz Tro-

nu Boga.
15 I. Alfeev, A immagine e somiglianza, s. 273.
16 И. Дамаскин, Точное изложение православной веры, Ростов-н/Д: Братство Святого 

Алексия, Изд-во „Приазовский край”, 1992, гл. 2, 12.
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Należy jednak pamiętać, że od człowieka jest wymagany wysiłek, aby łaska Boża 
nie była daremna.

W duchowości chrześcijańskiej są różne drogi do doskonałości ewangelicznej, 
jedną z nich jest asceza. W związku z tym ikona prawosławna jest w pewnym sensie 
nauczycielem życia ascetycznego. Pisarze ikon celowo sprawiają, że części ciała 
takie jak ręce i nogi są cieńsze, a rysy twarzy bardziej wydłużone. Warto jednak 
wspomnieć, że na freskach i ikonach Dionizego17, proporcje ludzkiego ciała zosta-
ły zmienione: ciało wydłużone, a głowa stała się prawie półtora raza mniejsza niż 
w rzeczywistości. Wszystkie te technik mają na celu wyrażenie duchowej przemia-
ny, jaką przechodzi ludzkie ciało pod wpływem ascetycznych wysiłków świętego 
i przemieniającego go działania Ducha Świętego18.

Mówiąc o ciele człowieka, widać różnicę pomiędzy ciałem człowieka napisa-
nym na ikonie, a ciałem przedstawionym na obrazach. Uwidacznia się to w porów-
naniu wizerunków ikonograficznych z malarstwem renesansowym. Według Trubec-
kogo najważniejszą rzeczą na ikonie jest „radość z ostatecznego zwycięstwa Boga 
nad bestią”19. Jednak człowiek musi zdobyć tą radość wysiłkiem. Według nauki  
św. Grzegorza z Nyssy po zmartwychwstaniu ludzie otrzymają nowe ciała, które 
będą tak samo odmienne od ich dawnych, materialnych ciał, jak inne było ciało 
Chrystusa po Zmartwychwstaniu w porównaniu do Jego ziemskiego ciała. Nowe, 
„uwielbione” ludzkie ciało będzie pełne światła, ale zachowa „obraz” ciała material-
nego. Jednocześnie, zdaniem św. Grzegorza, żadne mankamenty ciała materialnego, 
takie jak różnego rodzaju urazy czy oznaki starzenia nie będą istnieć20. W ten sam 
sposób ikona powinna zachowywać „obraz” materialnego ciała człowieka, ale nie 
powinna odtwarzać jego wad cielesnych.

Pisarze ikon starają się unikać przedstawieniu bólu czy cierpienia, gdyż to nie 
jest główny cel ikony. Unikają też jakichkolwiek emocji, które wyrażałyby udrękę. 
Dlatego na wschodnich ikonach nigdy nie zobaczymy Chrystusa cierpiącego, lecz 
martwego. Ikony pokazują to, co wydarzy się później, a nie wydarzenia poprzedza-
jące, nie przedstawiają procesu ale wynik. Takie elementy jak ból czy cierpienie 
bardziej odpowiadają stylowi zachodnich malarzy renesansu, natomiast w ikonie 
cierpiącego Chrystusa te elementy zostają ukryte. Chociaż na prawosławnej ikonie 
ukrzyżowania przedstawiony jest martwy Chrystus, to jednak nie jest On nie mniej 
piękny niż na ikonach przedstawiających Go żywego21.

W ikonie kluczowym elementem jest twarz. Ikonografowie rozróżniali takie 
elementy jak osobowość i nieosobowość (czyli tło, pejzaż, ubrania). Według Jazy-

17 Dionizy – ur. ok. 1440, zm. po 1502, ruski ikonograf, najwybitniejszy po A. Rublowie przed-
stawiciel moskiewskiej szkoły malarskiej. Działał głównie w Moskwie i w klasztorach środkowej 
Rusi, większość jego prac znana jest ze źródeł pisanych (m.in. freski soboru Rożdiestwieńskiego 
w monasterze Borowskim k. Wiaźmy z 1467 – 1476, ikony dla soboru Uspieńskiego na moskiew-
skim Kremlu 1481). Dionizy przyczynił się do rozwoju monumentalnego, dekoracyjnego malarstwa 
szkoły moskiewskiej. Zob. H. Paprocki, Dionizy, EK, t. 3, k. 1337.

18 I. Alfeev, A immagine e somiglianza, s. 275.
19 Е. Трубецкой, Три очерка о русской иконе, Москва 2003, s. 40 – 41.
20 Г. Нисский, О душе и воскресении. Диалог с сестрой Макриной, Москва : Тип. В. Готье, 

1861 – 1871. / Ч. 4: [Большое огласительное слово]. – 1862, s. 67.
21 И. Языкова, Богословие иконы, Москва 1995, s. 25.
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kowoj często pisanie ikon były powierzane uczniom mistrza, ale samą twarz pisał 
wyłącznie mistrz22. Oczy są duchowym centrum twarzy i rzadko patrzą bezpośred-
nio w oczy widza, ale nie są skierowane w bok, najczęściej patrzą niejako ponad wi-
dza. Wskutek tego powstaje wrażenie że ikona patrzy w duszę. W dalszym ciągu, po 
twarzy, główną rolę odgrywają dłonie. Piszący ikony nadają dłoniom wyrazistość. 
Można to zaobserwować na przykładzie świętych, których dłonie są zawsze skiero-
wani do widza. Te elementy są symbolem modlitewnego zwrócenia się do Boga23.

LITURGICZNE ZNACZENIE IKONY

Ikona w dużej mierze ma wpływ na pobożność ludową, a także jest nieodzow-
nym składnikiem liturgii. Gabriel Bunge napisał: „Ikona nie jest obrazem osobistego 
kultu, jej teologicznym miejscem jest świątynia, gdzie ewangelię Słowa uzupełnia 
ewangelia obrazu”24. Poza świątynią i liturgią ikona znacząco traci znaczenie. Nie 
oznacza to jednak, że wierni nie mają prawa posiadania w swoich domach ikony. 
W takim przypadku dom, w którym przechowywana jest ikona, musi być kontynu-
acją świątyni, a życie domowników kontynuacją liturgii25. Warto tutaj przywołać 
uwagę Jazykowej, która jasno wskazuje, że muzeum nie jest miejscem właściwym 
dla ikon: „Ikona w muzeum to bzdura, tu nie mieszka, a jedynie istnieje jak suszony 
kwiat w zielniku lub jak motyl na szpilce w pudełku kolekcjonerskim”26.

Będąc w prawosławnej świątyni można zobaczyć różnorodne przedmioty sa-
kralnego użytku. Ewangeliarz jest jako przykład. Podczas nabożeństw z użyciem 
świętej księgi modlący się oddają jej należną cześć. W podobny sposób rzecz się ma 
z ikoną, która jest „Ewangelią w kolorach”. Stojący przed ikoną wierni palą świe-
ce, modlą się i z głębokim ukłonem trzykrotnie wykonując trzykrotny znak krzyża. 
W tym kontekście należy pamiętać o właściwym znaczeniu religijnych czynności 
dokonywanych przez wiernych, którzy – mówiąc krótko – nie kłaniają się desce, ale 
temu, który jest przedstawiony na niej27.

Z obserwacji można stwierdzić, że w nowoczesnych świątyniach rzadkością są 
malowidła na ścianach, np. freski. Świątynie z czasów starożytnych są w tej kwestii 
odmienne. W związku z tym fresk jest najwcześniejszym przykładem ikonografii 
prawosławnej. W epoce pokonstantyńskiej wszystkie cztery ściany były zdobione 
freskami, a najbogatsze świątyni zdobiono mozaikami. Różnica jaka jest między 
ikoną a freskiem jest taka, że fresk jest związany ze świątynią do końca czasów. 
Wszelkie malowidło naścienne jest ściśle przywiązane do konkretnej świątyni: „ro-
dzi się” wraz z powstaniem świątyni, pozostaje wraz z nią gdy zachodzi potrzeba re-

22 И. Языкова, Богословие иконы, Москва 1995, s. 30.
23 Tamże, s. 33.
24 Г. Бунге, Другой Утешитель¸Икона Пресвятой Троицы Преподобного Андрея Рублева, 

Рига 2003, s. 111.
25 I. Alfeev, A immagine e somiglianza, s. 280.
26 И. Языкова, Богословие иконы, Москва 1995, s. 40.
27 I. Alfeev, A immagine e somiglianza, s. 283.



377TEOLOGIA IKONY W KOŚCIELE PRAWOSŁAWNYM

stauracji i wraz z nią „umiera”, gdy budowla świątynna zostaje zburzona. W związ-
ku z powyższym fresk stanowi organiczną część przestrzeni liturgicznej28.

Podobnie jak Kościół katolicki tak i Cerkiew prawosławna ma swój kalendarz 
liturgiczny. W ciągu roku Kościół wspomina najważniejsze wydarzenia, świętych, 
męczenników i dlatego wśród fresków świątynnych mogą pojawić się nawiązania 
do świąt kościelnych, świętych a także sceny biblijne. Każdy kościół jest zaprojek-
towany i budowany jako całość, a motyw fresków odpowiada rocznemu cyklowi 
liturgicznemu, odzwierciedlając jednocześnie specyfikę samego kościoła i jak już 
wspominałem, to wszystko było robione dla ludzi, którzy nie czytali Pisma Święte-
go, aby mogli poznać religię chrześcijańską przez same obrazy29.

W świątyniach centralne miejsce zajmuje ikona Chrystusa. Jest ona ponad 
wszystkimi ikonami, ukazującymi wydarzenia z Ewangelii i żywoty świętych. Na-
stępnie po Chrystusie jest ikona Matki Bożej, gdyż Kościół widzi w Maryi orę-
downiczkę całej ludzkości30. Sławiąc Bogarodzicę nie można nie oddawać czci Jej 
Synowi. Ta więź utrwalona została w ikonografii i w liturgii. Jest to widoczne w iko-
nostasie, w którym umieszcza się ikony Maryi i Chrystusa na tej samej płaszczyź-
nie po obu stronach bramy królewskiej, albo jak prawidłowo mówią prawosławni 
carskie wrota. Na królewskiej bramie są umieszczone ikony które przedstawiają 
z prawej strony Chrystusa, który trzyma Ewangelię czyli Słowo skierowane do czło-
wieka. Natomiast po lewej jest Bogurodzica, która trzyma dziecię na lewej ręce, tym 
samym prezentując światu Słowo Boga (jest to Hodegetria31, czyli Wskazująca dro-
gę). Sens tej ikony jest taki, że Chrystus wraz z ze swoją Matką spotykają wiernych 
w bramie królewskiej i prowadzą ich ku zbawieniu przez całe życie32.

Kapłan, który sprawuje Najświętszą Eucharystię jest zobowiązany sprawować ją 
w obecności dwóch ikon: Chrystusa i Bogurodzicy. Modlitwa przed ikonami i przed 
bramą królewską jest aktem liturgicznym jeszcze przed rozpoczęciem proskomidii33 
i Boskiej Liturgii34. Kiedy kapłan skończy odmawiać troparionów35 pokutnych, to 

28 Tamże s. 287.
29 П. Флоренский, Иконостас, w: Иконостас. Избранные труды по искусству, Москва 

1993, s. 40–41.
30 „Miłość i kult Matki Bożej są duszą prawosławnej pobożności, sercem ogrzewającym i oży-

wiającym całe ciało… Kościół prawosławny jakby jednym tchem przyzywa najświętsze imię Jezus 
wraz z najsłodszym imieniem Maryja i nie rozdziela Ich w swojej miłości” (S. Bułgakow, Prawo-
sławie, Białystok 1992, s. 132).

31 Hodegetria, hodigitria (gr. Przewodniczka, Wskazująca Drogę), ikona Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem Jezus na lewym ramieniu, wg tradycji namalowana w Jerozolimie przez Łukasza Ewangeli-
stę. Od tego przedstawienia wytworzył się typ ikonografii, charakterystyczny dla Kościoła wschod-
niego (spotykany także na Zachodzie) obrazujący dogmat – wcielenia Syna Bożego w aspekcie jego 
boskości. Zob. A. Różycka-Bryzek, R. Legierski, Hodegetria, EK, t. 6, k. 1096.

32 I. Alfeev, A immagine e somiglianza, s. 287.
33 Proskomidia (od gr. proskomidzein przynieść coś jako dar) – ryt przygotowania darów ofiar-

nych chleba i wina w bizantyjskiej liturgii. Zob. H. Paprocki, Proskomidia, EK, t. 16, k. 507.
34 Boska Liturgia – celebracja Eucharystii w Kościołach wschodnich, głównie Cerkwi pra-

wosławnej i Kościołach greckokatolickich (H. Paprocki, M. Pisarzak, Liturgia. II. W Kościołach 
wschodnich, EK, t. 10, k. 1201).

35 Troparion (gr. tropos, model, pieśń, tonacja), podstawowa forma śpiewów liturgii bizantyj-
skiej. (Z. Kołodziejczak, Troparion, EK, t. 19, k. 1043).
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kapłan wraz z diakonem stają przed ikoną Chrystusa, wykonują głęboki pokłon, 
a następnie proszą Chrystusa, żeby darował wszelkie przeciwności i grzechy wyrzą-
dzone przez człowieka, a także kierują swoje dziękczynienie za zbawcze dzieło36. 
Następnie przez pocałunek ikony Zbawiciela, kapłan wraz z diakonem przechodzą 
na lewą stronę królewskich drzwi, aby teraz oddać cześć Bogurodzicy. Pozdrawia-
ją ją głębokim pokłonem i zwracają się do Maryi jako do „źródła miłosierdzia” 
prosząc, aby zlitowała się nad ludźmi i okazała swoje wstawiennictwo u Boga. Na 
koniec kapłan wraz z diakonem stają przed świętą bramą ikonostasu, pochylają gło-
wy, i w tym momencie tylko sam kapłan, bez diakona odmawia końcową modlitwę 
obrzędu, w której prosi o umocnienie, aby mógł godnie celebrować Liturgię37.

Podczas proskomidii, wierni gromadzą się w cerkwi. Gromadząc się w świątyni 
na Eucharystię ze świadomością, że są oczekiwani. Nie wchodzą do pustego, zim-
nego kościoła, ale do miejsca świętego, pełnego Bożej obecności. Całują z uszano-
waniem ikonę danego święta, którą umieszcza się na anałoju (specjalny stolik na 
ikonę) na środku cerkwi. Modlący się zapalają również świece przed wizerunkami 
świętych, których szczególnie chcą prosić o wstawiennictwo. Dzięki ikonie spoty-
kają się tutaj z tajemnicą obcowania świętych, trwających na kontemplacji Trójje-
dynego Boga38. Ikona nie tylko pomaga się modlić, ale jest także „kanałem” łaski, 
którą Bóg zsyła na modlącego się przed nią człowieka.

Liturgia eucharystyczna, zwana „liturgią wiernych”, rozpoczyna się uroczystą 
procesją „Wielkiego Wejścia”, w której wnoszone są na ołtarz dary chleba i wina. 
Następnie chór zaczyna wykonywać hymn Cherubikon. Jest on wezwaniem skiero-
wanym do wiernych, których zachęca się by odłożyli „wszelką życia troskę”, aby 
móc „przyjąć Króla wszystkich” – Jezusa Chrystusa będącego Ofiarą na Świętej 
Liturgii. Wierni w tym momencie muszą wznieść się ponad swoje ziemskie troski, 
aby dokonać „Wielkiego Wejścia” wraz z Chrystusem do Królestwa Niebieskiego. 
W związku z tym po Hymnie kapłan śpiewa wezwanie: „Wszystkich was, prawo-
wiernych [prawosławnych] chrześcijan, niechaj wspomni Chrystus Bóg w Króle-
stwie Swoim”39.

Paweł Evdokimov podkreśla ważną rolę ikony w misterium liturgicznym: 
„Chrystus w asyście aniołów o niezliczonych oczach i miliardach szumiących 
skrzydeł i cała Boska Trójca uczestniczy w misterium, do którego zostają włącze-
ni też ludzie, stając się żywym obrazem Cherubinów. Liturgia ziemska jest ikoną 
liturgii niebiańskiej, a ludzie są ikonami anielskiego służby, adoracji i modlitwy. 
Wszystko staje się udziałem i obecnością. W tej wspaniałej całości wierny zapatrzo-
ny w Boskie misterium widzi swych przodków, apostołów, męczenników i świętych 
obecnych i razem z nimi uczestniczących w niebiańskim eonie. Pełniąc wspólną 
służbę z aniołami, śpiewa on Ducha Piękności: „W twych świętych ikonach kon-

36 J. Czerski, Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma, Opolska Biblioteka Teologiczna 28, Opole 
1998, s. 59.

37 J. Czerski, Boska Liturgia, s. 59
38 A. Jacyniak, Okno do wieczności, „Miejsca Święte” nr 12(48)2000, s. 21.
39 Х. Уайбру, Православная Литургия, Москва 2000, s. 107.
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templujemy niebiańskie przybytki, będąc uniesionymi świętą radością” (z oficjum 
pierwszej niedzieli Wielkiego Postu)”40.

Anafora jest to centralna modlitwa Eucharystyczna, to modlitwa dziękczynna 
za wszelkie otrzymane łaski. W tej modlitwie Kościół wspomina Wieczerzę Pańską 
i kapłan powtarza słowa ustanowienia Eucharystii. Unosząc Święte Dary kapłan 
modli się o zstąpienie Ducha Świętego na Kościół i na jego dary, aby swoją boską 
mocą przemienił je w Ciało i Krew Pańską. Prezbiterium świątyni staje się jedno-
cześnie Wieczernikiem i Golgotą41.

Kapłan w modlitwie wspomina tych którzy byli podczas Pięćdziesiątnicy, na-
stępnie świętych i męczenników, także wszystkich sprawiedliwych, ale nade wszyst-
ko wspominana i wychwalana jest Theotokos – Matka Boża i nasza Matka w hymnie 
Dostojno jest (Godne to…)42.

Owocem anafory jest zawsze Komunia święta. Ikona Wieczerzy Pańskiej, któ-
ra znajduje się nad królewską bramą ikonostasu, pomaga wiernym w świadomym 
przeżyciu osobistego spotkania z Jezusem w Komunii43.

Podsumowując można powiedzieć, że ikona rodzi się z liturgii i tak samo jak 
liturgia jest mistagogią – drogą prowadzącą do tajemnicy Boga. Ikona nie istnie-
je w oderwaniu od słowa, muzyki, poezji, gestu liturgicznego44, a podczas litur-
gii „przemawia” najpełniej i spełnia swoją najważniejszą funkcję. Razem z cele-
bransami i wiernymi, ikony stanowią szczególną, liturgiczną koinonię – wspólnotę, 
przekraczającą granice widzialnego świata45. Dobrze wyrażają to słowa Aleksandra 
Schmemanna: „W niektórych starych cerkwiach ikony jakby uczestniczą w zgro-
madzeniu Kościoła, wyrażają jego sens, nadają mu odwieczny ruch i rytm. Wespół 
ze wszystkimi czynami proroków, apostołów, męczenników i hierarchów, cały Ko-
ściół, całe zgromadzenie jakby wstępuje na niebiosa, tam, dokąd je prowadzi i pod-
nosi Chrystus, do swego Stołu, w Jego Królestwie”46.

ZAKOŃCZENIE

Powyższe treści wskazują wyraźnie, że ikona jest nierozerwalnie związana 
z dogmatami wiary chrześcijańskiej, które są przekazywane za pomocą środków 
artystycznych. Czytający ikony zapoznaje się z głównymi treściami religii chrześci-
jańskiej, tj. o Trójcy Świętej, o Wcieleniu, o zbawieniu i przebóstwieniu człowie-
ka. Wiele wydarzeń z historii ewangelicznych jest interpretowanych w ikonografii 

40 P. Evdokimov, Prawosławie, tłum. J. Klingier, Warszawa 1964, s. 288.
41 Por. A. Mień, Sakrament, słowo, obrzęd…, Łuków 1992, s. 61.
42 „Godne to i sprawiedliwe błogosławić Cię, Bogarodzico, zawsze błogosławioną i przeczy-

stą, i Matkę naszego Boga. Wysławiamy Ciebie, czcigodniejszą od Cherubinów i sławniejszą bez 
porównania od Serafinów, która nieskazitelnie rodzisz Boga Słowo i jesteś Bogarodzicą” (cyt. za: 
J. Czerski, Boska Liturgia, s. 136). Por. Mnich Kościoła Wschodniego, Ofiara liturgiczna, s. 51.

43 P. Nowakowski, Ikona w liturgii, liturgia na ikonie. O ikonie w przestrzeni sakralnej, Kra-
ków 2019, s. 197.

44 Por. M. Quenot, Ikona. Okno ku wieczności, Białystok 1997, s. 3.
45 P. Nowakowski, Ikona w liturgii, s. 199.
46 A. Schmemann, Eucharystia – Misterium Królestwa, Białystok 1997, s. 14.
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przede wszystkim w kontekście dogmatycznym. Ikona rodzi się we wspólnocie wie-
rzących, przebywa z nimi w świątyni, pełni ważną rolę w kulcie i tylko w Liturgii 
otrzymuje całą swoją nieodłączną duchową pełnię i głębię znaczenia. Ona bowiem 
– jak Liturgia – łączy niebo z ziemią i w celebracji misterium chrześcijańskiego 
najpełniej realizuje swoje duchowe posłannictwo.

Ikony mają wpływać na życie duchowe ludzi. Każda z nich jest miejscem spo-
tkania Boga z człowiekiem. Ikony przedstawiające Jezusa ukazują nie tylko Boga, 
ale także człowieka stworzonego na obraz Boży (por. Rdz 1:27). Mają one znacze-
nie formacyjne, gdyż wierzący, który staje przed ikoną, widzi swoje powołanie do 
świętości. Każdy człowiek jako Boża „ikona” ma świecić światłem chwały Bożej. 
Wpatrując się w ikony człowiek odkrywa, że jest obrazem wymagającym renowacji, 
oczyszczenia i usunięcia niepotrzebnych warstw.

Prawosławni nie chowają ikon przed wyznawcami innych wyznań chrześci-
jańskich. Daje to katolikom szansę rozwijania umiejętności pisania ikon, ale także 
bardziej duchowego obcowania z nimi. Uczą one przede wszystkim trwania w obec-
ności Boga i głębszego skupienia się na modlitwie. Dzięki ikonom wierni rozwijają 
swoją wyobraźnię religijną, która może pomóc im jeszcze bardziej otworzyć się na 
niewidzialny świat duchowy.

TEOLOGIA IKONY W KOŚCIELE PRAWOSŁAWNYM

STRESZCZENIE

Artykuł przedstawia miejsce ikony w teologii oraz jej funkcję w liturgii w Kościele 
prawosławnym. Na początku zarysowano bogatą teologię ikony i jej znaczenie w tradycji 
wschodniej. W Kościele Wschodnim ikona jest Chrystologiczna, Antropologiczna i Litur-
giczna, gdyż ukazuje prawdziwego Boga w Chrystusie. Również ważna jest rola ikony w wy-
jaśnianiu wiernym nauczania Jezusa Chrystusa. Funkcje te pełni ikona przede wszystkim 
w obrębie świątyni, głównie podczas liturgii, która sprawowana na ziemi jest też uważana za 
obraz – ikonę niebiańskiej liturgii. Znajdując właściwe miejsce w przestrzeni sakralnej, iko-
ny potwierdziły swoje liturgiczne i teologiczne znaczenie w życiu Kościoła Wschodniego.

THE THEOLOGY OF ICONS IN THE ORTHODOX CHURCH

SUMMARY

The article presents the place of the icon in theology and its function in the liturgy in the 
Orthodox Church. At the beginning, the rich theology of the icon was outlined and its im- 
portance in the Eastern tradition. In the Eastern Church, the icon is Christological, Anthro-
pological and Liturgical because it shows the true God in Christ. The role of the icon in 
explaining to the faithful the teaching of Jesus Christ is also important. These functions are 
performed primarily by the icon within the temple, mainly during the liturgy, which when 
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celebrated on earth is also considered an image – an icon of the heavenly liturgy. Finding the 
right place in the sacred space, the icons confirmed their liturgical and theological impor-
tance in the life of the Eastern Church.

THEOLOGIE DER IKONEN IN DER ORTHODOXEN KIRCHE

ZUSAMMENFASSUNG

Der Artikel stellt den Platz der Ikone in der Theologie und ihre Funktion in der Liturgie 
der orthodoxen Kirche vor. Zu Beginn wurde die reiche Theologie der Ikone und ihre Bedeu-
tung in der östlichen Tradition skizziert. In der Ostkirche ist die Ikone christologisch, anth-
ropologisch und liturgisch, weil sie den wahren Gott in Christus zeigt. Die Rolle der Ikone 
bei der Erklärung der Lehre Jesu Christi für die Gläubigen ist ebenfalls wichtig. Die Ikone 
erfüllt diese Funktionen hauptsächlich im Tempel, hauptsächlich während der Liturgie, die, 
wenn sie auf Erden gefeiert wird, auch als Bild betrachtet wird - eine Ikone der himmlischen 
Liturgie. Den richtigen Platz im heiligen Raum findend, bestätigten die Ikonen ihre liturgi-
sche und theologische Bedeutung im Leben der Ostkirche.
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AGENS- UND EREIGNISKAUSALITÄT

Die klassische aristotelisch-thomistische Philosophie kennt vier Arten der Kau-
salität. Neben der effizienten Kausalität werden die Ziel- oder Zweckursache, die 
Formursache und die Materialursache bei der Analyse von Ereignissen und Verände-
rungen herangezogen. Jede Wirkursache ist immer auf ein Ziel gerichtet, das aus der 
Form einer Substanz folgt, die ihrerseits eine Materie informiert. Die neuzeitliche 
Philosophie macht zunächst mit den drei zuletzt genannt Ursachen Schluss, und 
zwar ohne dafür eine rationale Begründung anzuführen. Übrig bleibt zunächst die 
Agenskausalität, die in der frühen Neuzeit bei Descartes und Leibniz erhalten bleibt, 
auch wenn sie eine Neuinterpretation erhält.

Durch den Einfluss David Humes (2015, 37ff.) auf die analytischen Gegen-
wartsphilosophie wurde die Agenskausalität weitgehend durch die Ereigniskausa-
lität ersetzt. Unter Agenskausalität verstehe ich eine Theorie der Kausalität, bei der 
ein Agens, ein Tätiges, als Wirkursache für eine Veränderung oder Entstehung an-
genommen wird. Ereigniskausalität ist hingegen die Theorie, dass es verschiedene 
Ereignisse sind, die andere Ereignisse verursachen. „Ursachen” im strengen Sinne 
des Wortes gibt es bei der Ereigniskausalität nicht, sondern Kausalität wird verstan-
den im Sinne eines konditionalen Satzes der Form, wenn X, dann Y. Ein Ereignis X 
wird gefolgt von einem Ereignis Y. In welchem Sinne diese Beziehung notwendig 
ist, ist dabei umstritten.
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Ich möchte in diesem Artikel nicht auf die Diskussion über Agens- und Ereig-
niskausalität eingehen, sondern beschränke mich auf die Agenskausalität. Eine sehr 
ausführliche kritische Auseinandersetzung mit den Theorien der Ereigniskausalität 
findet sich bei Uwe Meixner (2001), der die völlige Unhaltbarkeit dieser Theorien 
deutlich macht, da sie letztlich keine kausale Erklärung liefern. Auch in der analy-
tisch orientierten Gegenwartsphilosophie gibt es weiterhin Vertreter der Agenskau-
salität (Uwe Meixner 1997, ders. 2001), allerdings wird in diesen Theorien oftmals 
der Begriff der Kausalität per se nicht thematisiert und Agenskausalität nur im Sinne 
der Kausalität per accidens verstanden. Dieser Unterschied ist aber von zentraler 
Bedeutung für die klassische Philosophie, insbesondere für die aristotelisch-thomis-
tische Tradition der Philosophie.

DER UNTERSCHIED

Die klassische Unterscheidung der beiden Arten der Agenskausalität bezieht 
sich auf den Unterschied von Erst- und Zweitursache. Im bekannten Dictionary of 
Scholastic Philosophy (1956) von Bernard Wuellner SJ finden sich die klassischen 
Definitionen dieser beiden Arten der Kausalität. Über die causa per se (im engli-
schen auch proper cause genannt) schreibt Wuellner:

„the precise cause which is required for producing this particular type of 
effect; a cause which has its own special, natural, and immediate connection 
with this kind of effect. Thus, God is the proper cause of existence; a human 
being is the proper cause of meaningful speech; a camera and photographic 
plate is the proper cause of a snapshot. The proper cause prescinds from 
accidental or causally non-relevant associations with either the cause or the 
effect.”
Zur akzidentellen Ursache heißt es im Dictionary:
„some attribute of the cause or some feature accompanying the effect which 
however has no influence in the causal process nor in the origin of the effect; 
something incidental to the cause or effect or coincidental. Thus, Michelan-
gelo carved the Pietà as a sculptor, not as someone who spoke Italian, his 
Italian speech is an accidental cause of the Pietà.”
Diese Bestimmungen der beiden Ursachenarten beziehen sich auf die Kausalität 

freier Handlungen, also menschlicher Handlungen. Hier hat der Begriff der causa 
per se die Bedeutung einer intendierten Wirkung, während die causa per accidens 
eine zufällige und nicht intendierte Wirkung des frei Handelnden bedeutet. In einer 
anderen und allgemeineren Hinsicht werden die beiden Ursachenarten hinsichtlich 
der Wirkung unterschieden, ob diese aus der Natur, also dem Wesen einer Entität 
folgt (causa per se) oder ob die Wirkung eher beiläufig ist. Zur Natur eines Kas-
tanienbaums gehört es, Kastanien hervorzubringen, um sich fortzupflanzen. Dass 
der Kastanienbaum auch als Nistplatz verschiedener Vögel dient, ist hingegen eine 
akzidentelle Ursache des Kastanienbaums.
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Die Unterscheidung, die ich hier im Besonderen diskutieren möchte und die 
auch von Edward Feser (2014, 88 – 159) und Gaven Kerr (2019, 107ff) betont wird, 
bezieht sich auf zwei verschiedene Arten effizienter Kausalketten. Bei einer per se 
geordneten Kausalkette sind alle Glieder mit Ausnahme der ersten Ursache instru-
mentelle Ursachen, während dies bei einer per accidens geordneten effizienten Kau-
salkette nicht der Fall ist. Natürlich gibt es eine Beziehung zwischen den beiden ver-
schiedenen Verwendungsweisen der Begriffe causa per se und causa per accidens, 
doch können wir diese für unsere Fragestellung hier im Weiteren außer Acht lassen.

Die für die scholastische Kausaltheorie zentrale Unterscheidung zwischen Kau-
salität per se (causa per se) und Kausalität per Akzidenz (causa per accidens) findet 
sich in der Scholastik nicht nur bei Thomas von Aquin, sondern ebenso bei Duns 
Scotus und fast allen anderen Scholastikern und gehört insofern zum Gemeingut 
der scholastischen Philosophie. Ursachen per se unterscheiden sich in dreifacher 
Hinsicht von akzidentellen Ursachen, wie Duns Scotus herausgestellt hat (Edward 
Feser 2014, 148ff.).

Bei einer per se geordnete Kausalreihe ist die erste Ursache so verfasst, dass 
sie selbst keine weitere Ursache für diese Tätigkeit benötigt. Diese Ursache ist die 
erste Ursache, weil sie die Ursache der Kausalität der ganzen Kausalreihe ist, aber 
nicht selbst einer Ursache bedarf, damit sie tätig sein kann. Die sekundäre Ursache 
einer solchen Kausalreihe ist kausal wirksam in Abhängigkeit von der ersten Ur-
sache einer per se oder essenziell geordneten Kausalreihe. Die sekundäre Ursache 
besitzt keine Kausalität in sich selbst bzw. durch sich selbst, sondern Kraft der auf 
sie einwirkenden ersten Ursache, der Ursache per se. Daher hängen die Wirkungen 
einer solchen Kausalreihe in letzter Konsequenz von der ersten Ursache ab, ebenso 
wie alle Zwischenglieder (Gaven Kerr 2019, 104).

Bei einer akzidentell geordneten Kausalreihe bedarf ein hinteres kausales Glied 
keiner Ursache für ihre eigene kausale Tätigkeit. Die verschiedenen Glieder einer 
solchen Kausalkette hängen zwar zusammen, aber jedes einzelne Glied dieser Kau-
salkette besitzt die Kausalität der Reihe in sich selbst und nicht unabhängig von sich 
selbst. Daher ist in einer solchen Kausalreihe jedes Mitglied in der Lage, seine Kau-
salität ohne Abhängigkeit von einer primären Ursache auszuüben, die die Kausalität 
der ganzen Reihe gewährleistet (Ibid.).

Gaven Kerr hat diese Charakterisierung des Unterschieds der beiden Kausalrei-
hen schematisch folgendermaßen dargestellt (Ibid.):

(i) Per se: a stone (z) is moved by a stick (y), which is moved by a hand (x),  
 which is moved by the mind (w). Hence:
 w à (x à (y à z)).
(ii) Per accidens: a son, z, is begotten by his father, y, who is begotten by his 
 father, x, who is begotten by his father, w, and so on. Hence:
 (…) à (w à x) à (x à y) à (y à z).
Zunächst besteht der Unterschied darin, dass die akzidentelle Ursache von der 

Ursache per se oder der essenziellen Ursache abhängig ist, und zwar hinsichtlich 
des Aktes der Verursachung. Dafür ein eigenes Beispiel: Der Klang einer Violine 
erklingt nur dann, wenn die Violinistin den Violinbogen über die Saiten führt. Die 
Saiten erklingen durch die Resonanz des Violinkastens und dem Streichen des Vio-
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linbogens über die Saiten. Die verschiedenen Schritte – die Bewegung der Hand der 
Violinistin, die Bewegung des Bogens, das Streichen über die Saiten, der Klang aus 
dem Violinkasten – erfolgen alle synchron. Man kann hier noch weiter zurückgehen, 
denn die Hand der Violinistin wird bewegt durch die Nervenbahnen, die Muskelkon-
traktionen, den Willen der Violinistin und letztlich durch diese selbst. Die causa per 
se der erklingenden Musik ist hier die Violinistin selbst.

Das klassische Beispiel hierfür ist ein Stab, der einen Stein bewegt, ein Beispiel, 
das Thomas von Aquin selbst verwendet. Der Stab verursacht, dass der Stein sich 
bewegt aber nicht durch seine eigene Kraft. Der Stab bewegt den Stein durch die 
Bewegung der Hand, die den Stab führt bzw. bewegt. Die Hand, oder besser ge-
sagt die Person, ist das, was die Scholastiker als Erstursache bezeichnen, während 
der Stab, der den Stein bewegt, die Zweitursache oder die instrumentelle Ursache 
ist. Der Stab hat die Kraft den Stein zu bewegen nur durch die Kraft der Person, die 
den Stab bewegt. Diese Art der Abhängigkeit ist das bestimmende Merkmal für eine 
essenzielle oder per se geordnete Kausalreihe.

Akzidentell geordnete Kausalreihen sind davon deutlich verschieden. Duns Sco-
tus erläutert eine solche Kausalreihe wieder an einem einfachen und leicht nachvoll-
ziehbaren Beispiel: Ein Vater zeugt einen Sohn, der seinerseits wieder einen Sohn 
zeugt. Obwohl der Sohn nur existiert, weil der Vater ihn gezeugt hat, ist der Sohn, 
nachdem er einmal existiert, in der Lage, seinen eigenen Sohn zu zeugen, gleichgül-
tig, ob der Vater in der Nähe ist, oder vielleicht sogar schon gestorben ist. Dies ist ein 
deutlicher Unterschied zu dem Stab, der nicht vermag, den Stein zu bewegen, wenn 
nicht die Hand den Stab bewegt oder der Klang der Violine, die nicht erklingt, wenn 
die Violinistin die Violine nicht spielt. Im Unterschied zum Stab oder dem Violinbo-
gen hat nämlich der Sohn die Kraft zur Zeugung „in sich“, während der Stab keine 
Kraft in sich hat. In diesem Sinne ist die Beziehung zwischen den Mitgliedern einer 
akzidentellen Kausalreihe „akzidentell“ oder „nicht-wesentlich“. Die akzidentell 
geordnete Kausalreihe liegt auch vor, bei dem Beispiel der Billardkugeln, das in der 
Kausaltheorie oft verwendet wird. Die Kugel wird vom Billardspieler angestoßen 
und bewegt sich auf eine andere Kugel zu. Die erste Kugel hat zwar den Impuls vom 
Billardspieler erhalten, besitzt aber jetzt die kausale Kraft, eine andere Billardkugel 
in Bewegung zu versetzen, und zwar unabhängig vom Spieler und diese zweite Ku-
gel kann möglicherweise ihrerseits wieder eine dritte Kugel bewegen.

Ein weiterer Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Wirkursachen be-
steht darin, dass bei per se geordneten Kausalreihen die Kausalität zu einer anderen 
Natur oder Ordnung gehört als bei der akzidentellen Kausalreihe, und zwar insofern, 
als die höhere Ursache vollkommener ist. Der Stab hat keine Kraft in sich selbst, den 
Stein zu bewegen, während die Person diese Kraft in sich selbst hat. In diesem Sinne 
hat der Beweger des Stabes, die Person, eine kausale Kraft einer anderen Ordnung 
oder einer anderen Natur als der Stab, und zwar von einer „vollkommeneren Art“. 
Daher ist die Erstursache oder die nicht-abgeleitete Ursache von einer höheren und 
vollkommeneren Art als die instrumentelle oder bloß abgeleitete Kausalität.

Der dritte Unterschied zwischen per se Kausalität und akzidenteller Kausali-
tät besteht darin, dass die erstere Kausalreihe gleichzeitig ist, was bei der letzteren 
Kausalreihe nicht der Fall sein muss. Der Stab bewegt den Stein nur dann und nur 
so lange, wie die Person den Stab bewegt. Demgegenüber ist die Zeugung eines ei-
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genen Sohnes durch den Sohn des Vaters unabhängig davon, ob der Vater überhaupt 
noch existiert.

Nun gehört es zu der Standardtheorie der Scholastik, dass akzidentell geordnete 
Kausalreihen zumindest prinzipiell, bzw. potenziell unendlich weit zurückreichen 
können, während dies bei per se oder essenziell geordneten Kausalreihen nicht der 
Fall sein kann. Denn weil jedes Glied einer akzidentell geordneten Kausalreihe ihre 
kausale Kraft in sich selbst und nicht abgeleitet hat, gibt es keine Notwendigkeit, 
irgendein Glied als das Letzte bzw. als das Erste anzusetzen. Der Vater kann selbst 
wieder von einem anderen Vater gezeugt worden sein und dieser wieder von einem 
anderen und so weiter bis ins Unendliche. Zumindest potenziell muss eine solche 
Kausalreihe keinen Anfang haben.

Ganz anders sieht es hingegen bei der essenziellen oder per se Kausalität 
aus. Thomas von Aquin erläutert dies folgendermaßen: „Dasjenige, das als eine inst-
rumentelle Ursache bewegt, kann nicht bewegen außer es gibt eine erste bewegende 
Ursache. Aber wenn wir in die Unendlichkeit fortfahren mit Bewegern und beweg-
ten Dingen, wären alle Beweger instrumentelle Ursache, weil sie bewegte Beweger 
sind und es nichts gäbe, was ein erster Beweger wäre. Deshalb würde nichts bewegt“ 
(Summa Contra Gentiles I. 13. 14 – 15). Der Grundgedanke dabei ist der, dass ein 
späteres Glied einer per se geordneten Kausalreihe keine kausale Kraft in sich selbst 
besitzt, sondern dass es diese Kraft vollständig von einer anderen Ursache empfängt, 
die eine inhärente kausale Kraft besitzt. Wären alle Ursache dieser Reihe instrumen-
tell, dann käme es zu gar keine Bewegung (E. Feser 2014, 151).

Gegen mögliche Einwände sei betont, dass mit der „ersten“ Ursache keine zeit-
liche Folge gemeint ist, also nicht die Ursache, die vor der zweiten, der dritten oder 
vierten Ursache kommt, sondern die „nicht von einer anderen abgeleitet ist“, d.h. 
die ihre kausale Kraft in sich selbst hat im Unterschied zu einer Ursache, die ihre 
Kraft allein von einer anderen Ursache hat. Der entscheidende Punkt bei einer causa 
per se ist also weder die Unmöglichkeit einer aktualen Unendlichkeit einer solchen 
Ursache noch die Gleichzeitigkeit der Ursachen, sondern dass bei einer essenziell 
geordnete Kausalreihe jedes Glied der Reihe nur instrumentell wirkt, außer der ers-
ten Ursache. Jedes Glied einer Kausalreihe per se hat nur eine kausale Wirksamkeit 
durch die erste Ursache. Der Violinbogen erzeugt nur einen Klang, sofern die Violi-
nistin den Bogen über die Saiten bewegt.

Wenn in einer per accidens Kausalreihe die erste Ursache nicht mehr tätig ist, 
führt dies nicht zum Ausfall der kausalen Reihe. Dies ist bei der Kausalität per se 
anders. Wenn hier die erste Ursache ausfällt, fällt die ganze Kausalreihe aus, es gibt 
keine weiteren Wirkungen.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Trifft diese Analyse der Agenskausalität zu, dann ist eine Beschränkung der-
selben auf die Kausalität per accidens unvollständig und es lassen sich bestimmte 
Kausalphänomene nicht richtig verstehen. Dies gilt besonders für Kausalreihen, bei 
denen die kausalen Zwischenglieder instrumenteller Natur sind, bei denen also die 
kausale Kraft abhängig ist von einer ersten Ursache.
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Eine Kausalität per se kann es bei den vorgestellten Charakteristika nur geben 
bei echten Agenten, d.h. konkret bei Lebewesen. Lebewesen können der Ursprung, 
die Ursache einer Kausalreihe sein, bei der alle Glieder der Reihe synchron sind 
und bei denen die Wirkung intendiert ist. Nur Lebewesen haben die kausale Kraft 
in sich selbst, während dies bei anorganischen materiellen Dingen nicht der Fall 
ist. Dies bedeutet aber, dass es die Physik nur mit akzidenteller Kausalität zu tun 
hat. Eine Philosophie, die die Realität auf die Physik reduziert, wie moderne materi-
alistische und physikalistische Theorien, müssen deshalb notwendigerweise jede Art 
von echter Agenskausalität im Sinne der causa per se bestreiten. Da der Physikalis-
mus heute ein verbreiteter Trend in der Philosophie ist, kann man verstehen, warum 
Physikalisten und andere Materialisten eine per se Kausalität unbeachtet lassen oder 
bestreiten.

Die Frage, die sich hier aber stellt ist, woher die kausalen Agenten selbst ihre 
kausale Kraft haben. Man könnte antworten, dass es für Lebewesen gerade kenn-
zeichnend ist, dass sie kausale Kräfte in sich selbst besitzen und dies ist in gewisser 
Weise auch zutreffend. Man kann allerdings weiter fragen, woher oder wodurch 
sie diese kausalen Kräfte in sich selbst besitzen. Der Verweis auf die organische 
Tätigkeit von Lebewesen, ihren Stoffwechsel etc., durch den sie sich am Leben er-
halten und sich fortpflanzen ist aber unzureichend. Denn auch hier stellt sich die 
Frage, woher dieser Tätigkeit stammt. Die naturwissenschaftlichen Theorien dieser 
Vorgänge erklären diese nicht, sondern sie beschreiben diese Vorgänge auf einer 
chemisch-physiologischen Ebene.

Selbst wenn es eine echte Erklärung für die Frage geben sollte, woher die Agen-
ten ihre kausalen Kräfte haben, stellt sich noch die Frage, warum diese überhaupt 
existieren und warum sie gerade jetzt existieren. Die Frage nach der Existenz einer 
Entität ist keine naturwissenschaftliche oder empirische Frage, sondern eine solche 
der Philosophie. Jede mögliche Erklärung der kausalen Kräfte eines Tätigen setzt 
dessen Existenz voraus. Sicher wird die Existenz nicht durch die verschiedenen bio-
chemischen oder physikalischen Vorgänge in einem Lebewesen erklärt. Ein Agent 
ist tätig als eine Ursache, genau deshalb, weil er existiert, weil er Sein hat. Und die-
ses Sein hat sich der Agent nicht selbst verschafft (Gaven Kerr 2019, 107f.), denn 
keine Entität kann sich selbst in die Existenz bringen, weil sie dann bereits existieren 
müsste, bevor sie existiert.

Dies bedeutet aber, dass jede kausal wirksame Entität ihre Existenz von einem 
Seienden empfängt, das sein Sein in sich selbst und durch sich selbst besitzt. Und ein 
solches Seiendes „nennen alle Gott“.

AGENSKAUSALITÄT – PER ACCIDENS UND PER SE

ZUSAMMENFASSUNG

Sofern die Agenskausalität in der Gegenwartsphilosophie noch eine Rolle spielt, wird 
nicht mehr unterschieden zwischen Kausalität per accidens und Kausalität per se. Anhand 
verschiedener Beispiele werde ich die Bedeutung dieser Unterscheidung für die philoso-
phische Analyse herausstellen. Weiterhin sollen die zentralen Bestimmungen dieser beiden 
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Arten der Agenskausalität dargestellt werden und daraus Schlussfolgerungen für die Kausal-
theorie gezogen werden.

AGENT CAUSALITY – PER ACCIDENS AND PER SE

SUMMARY

Insofar as agent causality still plays a role in contemporary philosophy, there is no longer 
a distinction between causality per accidens and causality per se. Using various examples, 
I will highlight the importance of this distinction for philosophical analysis. Furthermore, the 
central determinations of these two types of agent causality will be presented and conclusions 
for causal theory will be drawn.

PRZYCZYNOWOŚĆ SPRAWCZA – PER ACCIDENS ORAZ PER SE

STRESZCZENIE

O ile przyczynowość sprawcza nadal odgrywa rolę we współczesnej filozofii, nie roz-
różnia się już przyczynowości per accidens i przyczynowości per se. Posługując się różny-
mi przykładami, podkreślę znaczenie tego rozróżnienia dla analizy filozoficznej. Ponadto 
przedstawione zostaną centralne determinanty tych dwóch typów przyczynowości sprawczej 
oraz wyciągnięte wnioski dla teorii przyczynowej.
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Doświadczenia ostatnich wojen potwierdzają, 
że człowiek to najsilniejsza biologicznie istota1.

Według ujęcia filozofii klasycznej człowiek jest osobą, a zwierzę osobą nie jest, 
nie spełnia bowiem kryteriów pozwalających uważać go za taki szczególny rodzaj 
bytu. Istnieje zatem zasadnicza różnica (dystynkcja) między człowiekiem a zwierzę-
ciem w strukturze i w sposobie bytowania. Tymczasem w myśli współczesnej zaczyna 
dominować naturalistyczna tendencja2, usiłująca podważyć tę istotową dystynkcję. 
Jej zwolennicy, kierując się czy to ogólnym, swoiście ukształtowanym przekonaniem 
filozoficznym, czy też specyficznym światopoglądem, któremu hołdują, usiłują wyka-
zać, że osoba ludzka niczym istotnie nie różni się od zwierzęcia i w ogóle przyrody3.

* Ks. dr hab. Józef Kożuchowski – doktor nauk teologicznych; habilitacja w dziedzinie nauk hu-
manistycznych i filozofii (Wydział Humanistyczny UMK w Toruniu 2018); wykładowca metafizyki, 
antropologii filozoficznej i etyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu, nauczyciel aka-
demicki w Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. ORCID: https://orcid.org/0000- 
0001-6769-1473 E-mail: jozefkozuchowski@gmail.com

1 H.E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie, W. Kohlhamer Verlag, Stuttgart 1960, 
s. 99.

2 Naturaliści za fundament swojej teorii przyjmują założenie, że człowiek jest wytworem przy-
rody i jej częścią, a przyroda to samodzielny byt materialny, który sam siebie tłumaczy.

3 Ażeby zasypać tę radykalną różnicę, niektórzy z nich uczłowieczają zwierzęta, argumentując, 
niezbyt przekonująco, że w gruncie rzeczy zwierzęta, zwłaszcza te tzw. wyższe, mają wszystkie 
dyspozycje, które cechują człowieka, tyle że mają je w zaczątku, czyli są prawie bytem osobowym. 
O takim podejściu świadczą na przykład analizy D. Birnbachera. Por. D. Birnbacher, Können me-
dizinische Affenversuche ethisch gerechtfertigt werden, „Information Philosophie”, März 2012, 
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Niezwykle ważną sprawą jest zatem przywoływanie takich ujęć filozoficznych, 
które służą rozstrzyganiu trudności związanych z odczytaniem odrębności bytowej 
człowieka od zwierzęcia, a zwłaszcza ukazujących, że człowiek to byt osobowy, 
zwierzę zaś to byt jedynie materialny, chociaż oczywiście organizm żywy i obdarzo-
ny pewną strukturą psychiczną. Za jedno z takich ujęć należy z pewnością uznać to, 
które wykreował Hans-Eduard Hengstenberg († 1998), wybitny współczesny myśli-
ciel niemiecki o orientacji fenomenologiczno-metafizycznej4. Jak dotąd w niemiec-
kiej literaturze filozoficznej nie ma analiz poświęconych jego dyskursowi, zmie-
rzającemu do wykazania istotowej różnicy między człowiekiem a zwierzęciem. 
Natomiast w polskim piśmiennictwie filozoficznym ukazały się nieliczne prace 
podejmujące w pewnym zakresie tę tematykę5. Prezentacja tego dyskursu stanowi 
właśnie cel poniższych rozważań. Autor artykułu podejmie także próbę wyjaśnienia, 
w czym stanowisko Hengstenberga jest podobne do ujęć innych niemieckich antro-
pologów, a w czym się od nich nader oryginalnie i istotnie różni.

SZCZEGÓLNY STATUS CZŁOWIEKA W ŚWIECIE PRZYRODY

Na początek Hengstenberg pokazuje przede wszystkim ujętą fenomenologicznie 
specyfikę statusu człowieka przez przywołanie rozróżnienia na środowisko i świat 
(rozróżnienie wykreowane ongiś przez Maxa Schelera i pozwalające, zdaniem Ar-
nolda Gehlena, dokonać jasnego odgraniczenia bytu ludzkiego od zwierzęcia6), 
a następnie oryginalnie naświetlonego przez siebie szczególnego uzdolnienia czło-
wieka, a mianowicie postawy rzeczowości, warunkującej niepowtarzalną orientację 
w relacji ze światem, a mającej swoje źródło w tym, co nie ma analogii u zwierząt 
– w duchu (duszy rozumnej).

Jak podkreśla Hengstenberg, już sposób, w jaki człowiek egzystuje wśród in-
nych jestestw i jakie jestestwa napotyka, jest dla jego bytu charakterystyczny. Czło-
wiek nie jest osadzony w świecie tak, jak np. ryba jest umieszczona w akwarium, 
i żeby nie można go było zeń wyjąć, tak jak wyjmuje się rybę z akwarium, nie po-
wodując żadnych zmian w jego bycie. Człowiek jest raczej – odpowiednio do swej 

nr 20 – 29. Jest to jednak dość stara dyskusja, bo trwająca już od XVIII wieku. Tymczasem cechy 
znamienne dla bytu osobowego, czyli rozum, wola, samoświadomość, czynią z człowieka byt nasta-
wiony na inne, by tak napisać, wartości niż te, które wydają się ważne dla zwierzęcia.

4 Powszechnie uznany filozof Robert Spaemann sytuował Hengstenberga w znamienitym 
gronie najwybitniejszych antropologów niemieckich XX wieku, do którego zwykle zalicza się 
Maxa Schelera, Arnolda Gehlena i Helmutha Plessnera. Zdaniem Rafaela Hüntelmanna natomiast 
Hengstenberg wraz z Josefem Pieperem należy do ostatnich wielkich myślicieli chrześcijańskich 
w Niemczech. Por. R. Hüntelmann, Hans-Eduard Hengstenberg – ein fast vergessener christlicher 
Philosoph, „Theologisches” 48/2018,s. 320.

5 Autorem interesujących i ważkich analiz o relacji między ciałem ludzkim a organizmem 
zwierzęcym jest Z. Pańpuch. Por. Z. Pańpuch, Spór o cielesność, Polskie Towarzystwo Tomasza 
z Akwinu KUL, Lublin 2015, s. 55 – 60.

6 J. Pieper, Anthropo-Biologie, Über Arnold Gehlens Der Mensch, w: Tenże, Miszellen Register 
und Gesamtbibliographie CD-Rom zum Gesamtwerk, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2007, s. 605.
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bytowości – określony przez sposób swojego bytowania w świecie, a dodatkowo 
nawet sam ten sposób determinuje, oczywiście w granicach swych możliwości.

Tutaj jest ta pierwsza, zasadnicza różnica między człowiekiem a zwierzęciem, 
ważna dla całej dzisiejszej antropologicznej dyskusji, włącznie z teorią ewolucji, 
a mianowicie już w fakcie przejawiania się istnienia i działania bytu ludzkiego 
i zwierzęcego (w fenomenach), czyli przed wszelkimi spekulacjami metafizycz-
nymi, da się ustalić rzecz następującą: człowiek ma świat, a zwierzę środowisko. 
Z jednej strony istnieje relacja człowiek–świat, z drugiej zaś zwierzę (względnie 
organizacja instynktów) – środowisko. Co to oznacza?

Jak słusznie podkreśla Hengstenberg, od Jakoba Johanna von Uexkülla wiemy, 
że każdy gatunek zwierzęcy ma określone środowisko, czyli istnieje środowisko 
jaszczurki, ptaka itp.7. Środowisko to wyznaczają dwa komponenty, będące ze sobą 
we wzajemnej interakcji: postrzeganie i aktywność, które Hengstenberg określa 
jako świat postrzeżeniowy i świat działania8. Ta specyficzna zwierzęca rzeczywi-
stość (czyli środowisko) oznacza zatem, że dane zwierzę spośród różnorakich rze-
czy w otoczeniu potrafi dostrzec tylko określone z nich (świat postrzeżeniowy), jak 
również aktywnie zareagować wyłącznie na pewne sygnały (świat działania), docie-
rające z tego otoczenia. Jaszczurka, na przykład, reaguje na cichy szelest w swoim 
otoczeniu, po prostu uciekając, podczas gdy przyjmuje pozycję wyczekującą w od-
powiedzi na sygnał niespodziewany, a zasadniczo niezbyt jej znany, na przykład huk 
wystrzału z pistoletu. Jaszczurka zatem (a podobnie każde inne zwierzę) potrafi spo-
strzegać to, co jest dla niej ważne biologicznie i zostaje potwierdzone biologicznie 
doniosłą wskazówką (funkcja sygnału regulowana przez instynkty). Wszystko inne 
nie przedostaje się przez to „sito” postrzegania. Podobnie zachowuje się ptak nasta-
wiony na upolowanie latającego owada. Śledzi w locie owego owada, dopóki ten 
lata. Jeśli jednak owad usiądzie, wówczas niejako znika z przestrzeni środowiska 
tego zwierzęcia i – jak podkreśla Hengstenberg za Pieperem – ptak nie potrafi go już 
znaleźć, nawet mimo poszukiwań. Owad w tej nowej postaci już po prostu dla ptaka 
nie istnieje. Innymi słowy: latający owad i spoczywający owad nie są dla ptaka tym 
samym obiektem do działania9. Cecha „latający” jest tutaj biologicznie specyficzna 
i odpowiada układowi instynktów, a cecha „spoczywający” nie odpowiada temu 
układowi, należy zatem stwierdzić, że liczba przedmiotów, które zwierzę jest zdolne 
spostrzec w specyficznym widzianym przez siebie świecie, jest ograniczona i nie-
jako instynktownie ustalona. Nie inne jest też w istocie zachowanie gąsienicznika, 
parazytoidalnego owada. Jeśli jest on nastawiony na złożenie jaja w korpusie (tuło-
wiu) pająka, nie interesuje go pająk jako całość, lecz tylko określony punkt w jego 

7 H.E. Hengstenberg, Der Wesensunterschied zwischen Mensch und Tier, Fredebuel Koenen, 
Essen 1962, s. 9.

8 Tamże. Środowisko w rozumienia Uexkülla R. Schmelz określa tylko dwoma słowami: po-
strzeganie i aktywność, dodając: to wykreowane przez spostrzeganie i działanie zwierząt środowi-
sko jest uporządkowane według specyficznej miary czasu i przestrzeni. Por. R. Schmelz, Subjektivi-
tät und Leiblichkeit, Königshausen Neumann, 1991, s. 114.

9 U człowieka ma to miejsce w poznaniu praktycznym
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systemie nerwowym, gdzie musi użądlić, żeby porazić pająka i móc złożyć tam jajo, 
w tym właśnie punkcie porażonego, ale wciąż żyjącego zwierzęcia10.

Tak jak niezbitym faktem jest zwierzęcy świat postrzeżeniowy i świat działania, 
tak samo nie ulega wątpliwości – akcentuje Hengstenberg – że człowiek, mówiąc 
obrazowo, nie ma klapek na oczach, czyli nie jest determinowany przez środowisko, 
lecz przeciwnie jest otwarty na świat. Polega to na tym, że zasadniczo wszelki byt 
znajduje się w zasięgu jego możliwości poznawczych, jak również wszelkie właści-
wości pojedynczych obiektów11. (Niemiecki fenomenolog słusznie dodaje, że ten 
jego pogląd jest zbieżny ze stanowiskiem najbardziej znaczących współczesnych 
antropologów, m.in. Maxa Schelera, Arnolda Gehlena, Theodora Litta, Josefa Pie-
pera)12. Naturalnie człowiek de facto nie jest w stanie uczynić przedmiotem swo-
jego poznania wszystkiego, niemniej ciągle przesuwa granicę swojej obiektywiza-
cji, czyli w polu jego możliwości poznawczych nieprzerwanie pojawiają się nowe 
obiekty, o czym świadczy nieustanny rozwój różnych nauk. Człowiek nieustannie 
(ciągle) jest w drodze od tego, co wie, do tego, czego jeszcze nie wie. Hengstenberg 
podziela w tej kwestii pogląd Nicolai Hartmanna, według którego człowiek posiada 
wiedzę o tym, czego nie poznał, ponieważ w ludzkim pytaniu to, co dla niego jesz-
cze nierozpoznane, jest już w pewnym sensie dostępne. Nie można postawić żad-
nego pytania, gdyby już czegoś się nie wiedziało o przedmiocie tego pytania. Jest 
to coś specyficznie ponadzwierzęcego (pytanie jest w ogóle czymś ponadzwierzę-
cym). Tak właśnie ma się rzecz ze słynnym x w matematyce. Obliczający jeszcze nie 
wie, jaką wielkością jest x, a jednak to, co nieznane, jest już dlań czytelne. Człowiek 
jest ukierunkowany na poznawcze uchwycenie wszystkiego, co istnieje, jakkolwiek 
de facto poznaje tylko małą tego część.

Człowiek nie jest też, po drugie, zdeterminowany przez specyficzny dla gatun-
ku zwierzęcego świat działania. Potrafi on bowiem swoją wolą nawiązać relacje 
ze wszystkimi obiektami, nawet gdy byłaby to tylko wola ujęcia teoretycznego13. 
Człowiek swoją wolą działania potrafi nawiązać również dogłębne relacje z poje-
dynczym obiektem, i to nie z powodu jego poszczególnej wyjątkowej cechy. Tak 
na przykład wychowawca jest skupiony na tym, aby w pełni służyć temu, co jest 
nakazane w ideale i programie wychowania. Działanie człowieka potrafi być pełne 
oddania, nawet jeśli możliwości są de facto ograniczone.

10 H.E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie, s. 9 – 10. Por. Tenże, Der Wesensunter-
schied, s. 9 – 10.

11 H.E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie, s. 11. Por. także, Tenże, Der Wesensun-
terschied zwischen Mensch und Tier, s. 9 – 10.

12 Por. A. Gehlen, Człowiek jego natura i stanowisko w świecie, przekład i opracowanie R. Mi-
chalski, J. Rolewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, 
s. 74 – 75 nn. Th. Litt, Mensch und Welt, Quelle Meyer, Heidelberg 1961, s. 28 – 31; J. Pieper, Welt 
und Umwelt, w: Tenże, Schriften zur Philosophischen Anthropologie und Ethik, hrsg. B. Wald, Felix 
Meiner Verlag, Hamburg 1996, s. 182 nn. M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, w: Tenże, 
Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, przeł. wstępem i przypisami opatrzyli S. Czerniak, 
A. Węgrzecki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987, s. 85.

13 Jest to możliwe, bo mogę chcieć poznawać to czy tamto bez żadnych ograniczeń, nawet 
jakieś wymyślone pojęcia czy teorie. Kieruję swoją uwagę, ponieważ tak chcę, na rzeczy aktualnie 
spotykane, ale także na wywołane przez pamięć z przeszłości i przyszłe.
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Dla Gehlena jednak człowiek, dlatego że nie jest wyspecjalizowany (to zna-
czy nie dysponuje wyspecjalizowanymi organami), jednocześnie nie wykazuje też 
odpowiedniej zdolności przystosowania się do środowiska14. Z uwagi na ten fakt 
antropobiolog ów uznał człowieka za istotę z brakami, czyli kogoś, o kim można 
powiedzieć, że w zasadzie jest nawet jakby mniejszym od zwierzęcia. Gehlen za-
węził rozumienie braków do jednego ich rodzaju – biologicznego, podobnie zresztą 
jak i tylko do takiego wymiaru ograniczył swoje rozumienie człowieka. Takie spoj-
rzenie na człowieka zabrzmiało dla Hengstenberga jako bardzo niepokojące i jedno-
cześnie niezrozumiałe, bo bezpodstawne, i stąd stwierdził, że Gehlen przy jego kon-
struowaniu uległ podszeptowi jakiejś pokusy15. O brakach, zdaniem Hengsteberga, 
można mówić tylko wtedy, gdy z góry biologiczne spojrzenie uzna się, jak to uczy-
nił Gehlen, za miarę biologii ludzkiej. Gehlen jednak, jak podkreśla Hengstenberg, 
przeoczył czy nie doceniał tego, co jest specyficzne (besondere) dla bytu ludzkiego, 
a mianowicie uzdolnienia do rzeczowej relacji do świata. Człowiek jest wprost wy-
specjalizowany w zakresie rzeczowości, a ta ponadbiologiczna zasada współkształ-
tuje jego bios. Jeżeli tak jest, wtedy niewyspecjalizowanie w sensie zwierzęcym nie 
jest w żadnym wypadku przejawem deficytu, lecz pozytywnym warunkiem rozwoju 
postawy rzeczowej.

Jak już stwierdzono, Hengstenberg uznaje rzeczowość za unikatowe bogactwo 
człowieka, swoiste uzdolnienie i zarazem jeden z jego przymiotów najistotniej od-
różniający człowieka od zwierzęcia, i to przymiot uchwytny fenomenologicznie. 
Hengstenberg stara się zidentyfikować owo uzdolnienie w wielu analizach prowa-
dzonych w rozmaitym kontekście. Zaprezentowanie tedy owej refleksji w całej jej 
złożoności i bogactwie nie jest możliwe w tych krótkich rozważaniach. Ograniczy-
my się więc do tych aspektów owego uzdolnienia, które pozwalają uchwycić, cho-
ciaż w części, jego istotny wymiar16.

Oczywiście rzeczowości nie wolno rozumieć w sensie potocznym, gdzie ozna-
cza ona tyle, co trzeźwość, pewną oschłość, brak osobistego zaangażowania lub czy-
stą obiektywność – akcentuje Hengstenberg17. Tę postawę należy bowiem rozumieć 
jako zwracanie się do obiektu ze względu na niego samego, zawsze wzmacniane 
(gespeist – karmione?) przez pragnienie poświęcenia i oddania. Rzeczowość określa 
Hengstenberg także jako współistnienie (Konspirieren) z bytem albo – tłumacząc 
dosłownie i obrazowo – zjednoczenie swojego oddechu z rzeczą (bytem), wstępo-

14 Wyspecjalizowaniem jest, na przykład, przekształcenie pierwotnej pięciopalczastej dłoni 
w dłoń bez przeciwstawnego kciuka, która służy małpie do chwytania oraz do wspinaczki po drze-
wach (specjalizacja w środowisku drzew), przekształcenie płetw u „prehistorycznej ryby” w koń-
czyny w procesie stawania się zwierzęciem lądowym, zanik palców u nóg zwierzęcia kopytnego 
(przystosowanie do określonego terenu i wymaganego sposobu poruszania się), powiększenie kłów 
połączone ze wzmocnieniem mięśni okołoszczękowych w procesie wykształcenia się zwierzęcia 
drapieżnego. Por. H.E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie, s. 93 – 94.

15 H.E. Hengstenberg, Der Wesensunterschied zwischen Mensch und Tier, s. 12.
16 O rzeczowości autor artykułu pisał, jakkolwiek przybliżając inne treści, m.in. w artykule: 

J. Kożuchowski, Ciało ludzkie a organizm zwierzęcia: ujęcie Hansa-Eduarda Hengstenberga, „Stu-
dia Philosophiae Christianae” 53 (2021), nr 2, s. 145 – 167.

17 H.E. Hengstenberg, Grundlegung der Ethik, Könighausen Neumann, Würzburg 1989, 
s. 34 – 35.
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wanie swoim duchem w tę rzecz, współurzeczywistnianie jej sensu i jej orienta-
cji. Najwyższą formą tego współistnienia w obszarze moralnym jest miłość, jeśli 
jest ona, jak wyraził się cytowany przez Hengstenberga Scheler, ukierunkowana 
na wzrost wartości drugiej osoby18. Nie istnieje żadne świadome urzeczywistnie-
nie wartości człowieka, które nie byłoby podporządkowane zasadniczej postawie 
rzeczowości i nie wypływałoby z tejże postawy (bądź to w przedmoralnym, bądź 
moralnym lub religijnym obszarze).

Hengstenberg podkreśla, że rzeczowość istnieje w trzech obszarach: przedmo-
ralnym (na przykład badania naukowe), moralnym (gotowość pełnej oddania służby 
bliźniemu), religijnym (adoracja, miłość Boga, wola Boża).

Z tej charakterystyki wynika zatem, że dzięki uzdolnieniu do rzeczowości potra-
fimy zwracać się do jakiegoś obiektu ze względu na niego samego, nawet bez oglą-
dania się na własne ewentualne korzyści. Człowiek wszakże nie tylko posiada taką 
zdolność, lecz także ma obowiązek kierowania się nią, pod groźbą zaprzeczenia tej 
swojej własnej specyficznej bytowości. Rzeczowość współkształtuje jego zadania 
nieodłącznie związane z bytowością człowieka jako istoty otwartej na świat. To tłu-
maczy pozytywny sens braku zdeterminowania przez środowisko. Człowiek nie jest 
nim bezwzględnie związany, ponieważ, będąc istotą otwartą na świat, jest zdolny 
zachowywać się rzeczowo. Potrafi na przykład, wyłącznie z motywów teoretycz-
nych, czyli umiłowania prawdy, prowadzić badania, nie kierując się przy tym utyli-
tarnym punktem widzenia, sugerującym, że to zmieni jego biologiczny status. Ucze-
ni fizycy, znani z pionierskich badań, zawsze prowadzili je (przynajmniej dotąd) 
z motywów ponadutylitarnych. Jest to właściwie, według Henstenberga, „naturalny 
cud” związany z byciem istotą ludzką. Zawsze, gdy podziwiamy wielkość bycia 
człowiekiem, podziwiamy właśnie to, że potrafi on okazywać cześć, angażować się 
w jakiejś sprawie, przyznawać się do błędów, niekiedy narażając na utratę jakichś 
witalnych wartości, a nawet życia. Wielkość człowieka polega na zdolności całko-
witego oddawania się sprawie ze względu na nią samą19.

Człowiek wszakże potrafi być nie tylko rzeczowy, gdyż przejawia także skłon-
ność do nierzeczowości. Podczas gdy rzeczowość jest współistnieniem z sensem 
istniejącego bytu, nierzeczowość przeciwnie – odmówieniem współistnienia. Nie 
chcieć współistnieć to w gruncie rzeczy zadeklarować, że „nie będę służyć” (non 
serviam) – konstatuje niemiecki fenomenolog20. Jest to nienawiść – najwyższa po-
stać nierzeczowości. Ta zaś nie jest wyłącznie zjawiskiem przypadkowym, lecz na 
wskroś aktywnym odwróceniem owego poruszenia duchowego, które znajduje swój 
wyraz w rzeczowości (dzisiaj dochodzi do tego wirtualizacja – jakby coś pośrednie-
go – skierowanie ku fikcyjnym, wykreowanym obiektom, budowanie sztucznego 
świata, co również jest zaprzeczeniem rzeczowości rzeczywistej i zastąpienie jej 
fikcyjną). Zwierzę nie zachowuje się rzeczowo ani też – odwrotnie – nierzeczowo. 
W przypadku tego jestestwa nie można jednak mówić o jakimś uchybieniu w tym 
względzie, ponieważ nie jest ono zdolne przyjąć postawy rzeczowej. Zwierzę dąży 
do pozyskania określonej rzeczy zdeterminowane uzyskaniem korzyści rozumianej 

18 H.E. Hengstenberg, Der Wesensunterschied zwischen Mensch und Tier, s. 13.
19 Tamże, s. 13 – 14.
20 Jak wiadomo, jako pierwszy wyartykułował te słowa szatan. Tamże, s. 14.
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biologicznie, koniecznej do zachowania jego bytu. Wprawdzie zwierzę nie zawsze 
przejawia swoją aktywność tylko z uwagi na tego rodzaju dobra, ma bowiem rów-
nież jakby „pragnienia duchowe”. Przywiązanie psa do swego pana, który obdarza 
go pieszczotami, odpowiada potrzebie życiowej czworonoga. Ponadto zwierzę nie 
zawsze działa ze względu na swój pożytek jako indywiduum, gdyż czyni to często 
dla zachowania gatunku21. Często bowiem zwierzęta nie funkcjonują jako jednostki, 
ale w ramach grupy, stada, gromady. Właściwa ich bytowości jest sfera psychiczno-
-biologiczna (instynkty, popędy, doznania, przeżycia przyjemności, lęki, niechęci, 
radości, bólu, smutku, itp.). Zwierzę jest obdarzone duszą zmysłową, żywo reagując 
na to, czego doświadcza i co napotyka w otoczeniu. U człowieka natomiast należy 
jeszcze wyodrębnić sferę ducha, która względem tego, co psychiczne u zwierzęcia, 
w ogóle nie ma żadnego korelatu i żadnej analogii22. Hengstenberg nie wypowiada 
się natomiast na temat zdolności zwierząt do przeżyć estetycznych23, co jest oczy-
wiste w przypadku człowieka.

Trzecią fundamentalną możliwością egzystencji człowieka jako istoty otwartej 
na świat jest – według Hengstenberga – postawa utylitarna, skłaniająca do zwró-
cenia się do obiektu z uwagi na korzyści osobiste lub cudze. Nie wolno jej mylić 
ze zwierzęcym zdeterminowaniem przez środowisko, związanym z instynktownym 
ukierunkowaniem na biologiczny efekt. Zwierzę nie zachowuje się utylitarnie. Uty-
litarność zakłada bowiem skierowanie na korzyść oraz wskazuje, że przedmiot jest 
poznawany w sobie samym, a nie wyłącznie od strony cech wyzwalających zain-
teresowanie, na przykład z tytułu swojej witalnej funkcji znaczeniowej. Utylitarne 
zachowanie jest specyficznie ludzkie.

Nie ma u człowieka więcej zasadniczych postaw i odpowiadających im sposo-
bów bycia w świecie niż te: rzeczowa, nierzeczowa, utylitarna – zaznacza Hengsten-
berg24. Z tytułu jednak swojego uzdolnienia do rzeczowości człowiek, jak akcentu-
je fenomenolog, od Boskiego Stwórcy ma zlecone zadanie wobec wszystkiego, co 
spotyka (a zwłaszcza wobec bliźnich), by odnosił się rzeczowo w poznaniu, chce-
niu, w odczuwaniu i w całym sposobie życia.

Zachowania utylitarne mają charakter instrumentalny, ale z pokorą mówimy im 
„tak”. Z racji bowiem naszego zakorzenienia w doczesności są nieuniknione. Nie 
mogą one jednak istnieć dla siebie, czyli muszą być nie tylko kształtowane przez 
postawę rzeczowości, ale i służyć realizacji tej postawy. O tym, czy przybiorą orien-
tację rzeczową lub – przeciwnie – nierzeczową, rozstrzyga konkretna ludzka oso-
ba. Idea poprzestawania tylko na tym, co utylitarne, jaka występuje we wszelkich 

21 H.E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie, s. 9 – 10.
22 H.E. Hengstenberg, Der Wesensunterschied zwischen Mensch und Tier, s. 18 – 20. Por. także 

H.E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie, s. 9 – 10, jak też s. 135, 238, 330. Dodajmy, 
że u wyżej rozwiniętych zwierząt, zwanych prymatami, dostrzega się zdolność do wytwarzania 
narzędzi pomagających w pozyskaniu środków zaspokajających ich potrzeby witalne. Wszystko to 
świadczy, że posiadają życie nie tylko wegetatywne, ale i psychiczne.

23 Rzeczywiście jest taki pogląd, że zwierzęta mają zdolność do doświadczeń (przeżyć) es-
tetycznych, uwarunkowanych wszakże instynktem doboru płciowego. Por. R.O. Prum, Ewolucja 
piękna. Jak darwinowska teoria wyboru partnera kształtuje świat zwierząt i nas samych, tłum. 
K. Skonieczny, Copernicus Center Press, Kraków 2019, s. 222 – 226.

24 H.E. Hengstenberg, Der Wesensunterschied zwischen Mensch und Tier, s. 15.



400 JÓZEF KOŻUCHOWSKI

formach liberalizmu, eudajmonizmu socjalistycznego (ostatecznie każdego eudaj-
monizmu) i „praktycznego materializmu” (religii standardowego życia), jest niepo-
kojącą fikcją. Kto usiłuje to czynić, okazuje się kimś nierzeczowym. Tymczasem 
nie istnieje pierwotna i zasadnicza decyzja opowiedzenia się po stronie nierzeczo-
wości25, a ponadto jest rzeczą niemożliwą ograniczać się do postawy czysto utyli-
tarnej. Człowiek zawsze wykracza ponad to, co wyłącznie utylitarne, bądź w sensie 
zachowania rzeczowego, bądź nierzeczowego.

Decyzja w pełni zgodna z prawdą o człowieku jako bycie otwartym na świat 
jest zorientowana na rzeczowość i wygląda następująco: pozwalam sobie, by to, co 
napotkane, mnie obchodziło, zaangażuję się, spróbuję sprostać, oddać się i okazać 
respekt prawu jego życia i sensu całym swoim myśleniem, chceniem, wczuwaniem 
się. Równolegle z tym podporządkuję wszystkie utylitarne dobra, jakimi tylko dys-
ponuję, „służbie tego służenia”26.

 DUCH LUDZKI27 OKREŚLA SZCZEGÓLNY STATUS 
CZŁOWIEKA

Posiadanie przez człowieka ducha wyznacza, według Hengstenberga, najbar-
dziej istotną różnicę w stosunku do zwierzęcia28. To zaś, co wiemy o duchu, wiemy 
tylko na podstawie aktów. Duch bowiem przejawia się w aktach w postaci poznania 
i chcenia29.

Tak jak nie da się wyjaśnić na gruncie świata przedmiotowego i sfery psycho-
fizycznej zdolności podejmowania przez człowieka decyzji, tak też metafizyczna 
podstawa takiego uzdolnienia, mianowicie duch, nie pozwala się wywieść z tego 
świata oraz z tej sfery. Nie może istnieć żadna istota żywa, u której rozwinąłby się 
duch w wyniku zmian w środowisku lub mutacji psychofizycznych. Duch stawia 
absolutne granice wszelkiej możliwości rodowodu ewolucyjnego.

Stanie się to jeszcze bardziej zrozumiałe, jeśli bliżej rozważymy metafizyczne 
cechy ducha. Metafizycznie najbardziej zasadniczą jego cechą jest prostota, przy 
czym należy odróżnić prostotę w podwójnym znaczeniu, a mianowicie negatyw-
nym i pozytywnym. Prostota w znaczeniu negatywnym oznacza jednorodność, brak 
struktury i niezróżnicowanie30. U bytów, dla których jest ona charakterystyczna, 
nie istnieje nic, co różniłoby je od innych jestestw31. Pomyślmy gwoli przykładu 
o istocie żywej z niższej warstwy świata zwierzęcego, to jest o dżdżownicy. Mogę 

25 H.E. Hengstenberg, Der Wesensunterschied zwischen Mensch und Tier, s. 17 – 18.
26 Tamże, s. 19.
27 Ducha rozumiał Hengstenberg jako indywidualną duszę ludzką. Por. H.E. Hengstenberg, 

Freiheit und Seinsordnung, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1961, s. 254 – 255.
28 H.E. Hengstenberg, Der Wesensunterschied zwischen Mensch und Tier, Fredebeul Koenen 

KG, Essen 1962, s. 21.
29 H.E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie, zweite Auflage, W. Kohlhammer Verlag, 

Stuttgart 1957, s. 183.
30 H.E. Hengstenberg, Der Wesensunterschied zwischen Mensch und Tier, s. 21.
31 H.E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie, s. 183.
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pociąć dżdżownicę na kawałki i stwierdzić, że owe teraz osobne części dalej żyją. 
To pokazuje, jak organizm ten jest niezróżnicowany, negatywnie prosty, bo gdyby 
było inaczej, nie dałoby się go podzielić z zachowaniem żywotności każdej części32. 
Prostota o takim charakterze nie może dotyczyć ducha, ponieważ gdyby tak było, 
z ducha nie mogłyby wypływać najbardziej zróżnicowane akty33. Z tego wynika jed-
noznacznie, że z kolei prostota pozytywna nie jest niezróżnicowana, lecz przeciwnie 
– jest na wskroś zróżnicowana sama w sobie. Wzajemnie różniące się w niej podsta-
wowe elementy struktury mają szczególnie doskonałą formę wiązania (Bindungs-
form), która polega na tym, że wzajemnie się potwierdzają, spełniają i wspomagają 
w dochodzeniu do swojej pełni. Żaden z tych elementów nie może być tym, czym 
jest, bez drugiego, a mimo to każdy ma niepowtarzalny i niekwestionowalny udział 
w istnieniu całości. Prostota pozytywna polega na wspólnym istnieniu i doskonałym 
powiązaniu tych istotnych elementów34. Rzeczywisty byt zupełny, który cechuje się 
pozytywną prostotą, nie jest niepodzielony w sobie, lecz zawiera elementy, które 
pozostają nawzajem w pełnej od siebie niezależności i dzięki temu realizują najbar-
dziej wewnętrzną relację, którą same określają35.

W tym sensie św. Augustyn w traktacie De Trinitate, czyli o Trójcy Świętej, 
znakomicie opisał prostotę ducha osobowego. Według św. Augustyna w strukturze 
ducha istnieją trzy fundamentalne czynniki: pamięć (memoria), intelekt (intellectus) 
i wola (voluntas). Nie są to jednak trzy osobne duchy, lecz jeden, który w ten sposób 
wyraża się w tych trzech strukturalnych elementach tak, że w każdym jest niepo-
dzielnie całkowicie obecny. Każdy z tych trzech elementów, tworzących pospołu 
całego ducha, w istnieniu i istocie zaznacza swoją jedność z każdym z dwu innych. 
(Wzorem jest relacja Osób w Trójcy Świętej)36.

Ducha osobowego cechuje zatem rzeczywiście, jak akcentuje Hengstenberg, 
pozytywna prostota także dlatego, że stwierdzamy w nim jedność czynnika inte-
lektualnego i wolitywnego37. Im wyżej dany byt plasuje się w hierarchii bytowej, 
tym wyższa jest również jego prostota w znaczeniu pozytywnym. Duch osobowy 
posiada najwyższą pozytywną prostotę spośród wszystkich bytów stworzonych. Byt 
wszakże o takiej wyższej pozytywnej prostocie nie może podlegać żadnej zmianie 
w sensie przejścia z jednego stanu do drugiego. Należy w tym kontekście dobrze ro-
zumieć, co oznacza pojęcie „stan”. Stan jest w istocie czymś tranzytywnym. Można 
mówić o jakimś określonym stanie rzeczy tylko wtedy, gdy zasadniczo możliwy jest 
również jej stan inny, podobnie jak można mówić o „lewym” wyłącznie w powią-

32 H.E. Hengstenberg, Der Wesensunterschied zwischen Mensch und Tier, s. 21.
33 H.E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie, s. 183.
34 H.E. Hengstenberg, Der Wesensunterschied zwischen Mensch und Tier, s. 22.
35 H.E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie, 184.
36 H.E. Hengstenberg, Der Wesensunterschied zwischen Mensch und Tier, s. 22. To chyba był 

błąd doszukiwania się w pojedynczym człowieku obrazu Boga, który jest Trójcą. Dopiero współ-
cześnie, zwłaszcza po otwartych wypowiedziach św. Jana Pawła II o rodzinie zrozumiano, że to 
właśnie podstawowa wspólnota osób ludzkich – rodzina – jest obrazem Boga i że od początku każdy 
człowiek istniał w jakiejś rodzinie i przedłuża swe istnienie poprzez nią.

37 H.E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie, 185. Powstaje jeszcze pytanie, jaka jed-
ność wchodzi tu w rachubę? Tomiści mówią o władzach duszy. Jest to jednak osobny problem, który 
zostanie podjęty przez autora w oddzielnych analizach.
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zaniu z „prawym”. Nikt nie uzna za stan oczywistego stwierdzenia, że suma kątów 
w trójkącie wynosi 180 stopni lub że człowiek znajduje się w stanie posiadania du-
cha. I na odwrót: ludzkie ciało zawsze znajduje się w stanie, na przykład pomiędzy 
rześkością i zmęczeniem, zdrowiem i chorobą. Każdy stan zawiera w sobie poten-
cjalność do zmiany.

Stan i zmiana stanu są jednak możliwe tylko u bytów złożonych. Tak istnieje 
stan temperatury i odpowiadająca mu zmiana choćby w odłamku żelaza lub kamie-
nia itp. Byty te są złożone z pojedynczych molekuł, stanowiąc zwykłą ich sumę. 
Pojedyncza molekuła, rozpatrywana sama w sobie nie może być, o czym wie każdy 
fizyk, ciepła lub zimna – zaznacza Hengstenberg38. Aby można było mówić o cie-
ple lub zimnie, nieodzowne jest sumaryczne złożenie molekuł, ponieważ ciepło jest 
kinetyczną relacją pojedynczych molekuł. Stan temperatury i przejście z jednego 
stanu do drugiego dotyczy zatem wspomnianego odłamka kamienia albo żelaza jako 
elementów złożonych.

Jeśli zatem stan i zmianę stanu uznamy za złożenie, to z tego wynika, że w przy-
padku pozytywnej prostoty nie można mówić o stanie i jego zmianach. Należy to 
stwierdzić z najwyższą pewnością o duchu osobowym. Duch ten jest wolny od 
wszelkiej zmiany w sensie zmiany stanu (co nie znaczy, że nie podlega on zmianie 
pod żadnym względem). Staje się to zrozumiałe przez prostą refleksję, że podsta-
wowe elementy struktury ducha (według św. Augustyna) nie są żadnymi częściami, 
oddzielonymi od siebie i dającymi się przesuwać, tak jak molekuły w masie ciele-
snej. Tego wykraczania ducha poza konkretny stan nie należy oczywiście traktować 
jako skostnienie, znieruchomienie i brak aktywności.

Zmianie stanu podlega natomiast ludzkie ciało, ale tylko dlatego, że jego części 
nie charakteryzuje prostota wzajemnego powiązania, taka jak występuje pomiędzy 
podstawowymi elementami struktury ducha – wyjaśnia Hengstenberg39.

Pozostaje zatem konkluzja: to, co nie podlega żadnej zmianie stanu, nie może 
również stawać się, ponieważ stawanie się zakłada zmianę stanu. Z tego powodu 
również nic nie może zostać wywiedzione ewolucyjnie z czegoś istotowo (washeit-
lich) innego. Tym samym dochodzimy tutaj znowu do tego samego wniosku, który 
już powyżej sformułowaliśmy – wskazuje Hengstenberg: ludzki duch osobowy nie 
pozwala się wyprowadzić drogą transformacji i ewolucji z materiału psychofizycz-
nego. Duch ten może być tylko stworzony, a to znaczy ni mniej, ni więcej, że każdy 
pojedynczy duch przy poczęciu musi zostać powołany do istnienia jako odrębny. 
Duch nie może powstać z niższych warstw bytu40. Duch jako pryncypium władające 
tym, co psychofizyczne, nie może być wywiedziony z tego, czym włada – zwraca 
uwagę wybitny fenomenolog41. Wykraczanie ducha poza tak rozumiany stan jest nie 
do pojęcia dla tych, którzy nie potrafią rozróżnić między duchem i tym, co biolo-
giczno-psychiczne (Vitalseelischen42), charakterystyczne dla zwierzęcia. Jest jasne, 
że nasze myśli, chcenia, uczucia, doznania itp. stale się zmieniają w „strumieniu 

38 H.E. Hengstenberg, Der Wesensunterschied zwischen Mensch und Tier, s. 23.
39 Tamże, 23 – 24.
40 Tamże, s. 24.
41 Tamże, s. 24.
42 Dusza jest tutaj rozumiana jako przyczyna życia biologiczno-psychicznego.
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przeżywania”. Duch jednak jako pryncypium, z którego rozpoczynają się wszystkie 
te zmiany, i nieustannie trwające w jedności sam nie może być podporządkowany 
takim zmianom w sensie zmiany stanu. Nie przeoczamy przy tym, że wszelkie prze-
życia u człowieka są naznaczone duchem i we wszystkim, co w nich zmienne, jest 
obecna niezmienność ducha – akcenuje Hengstenberg43.

SWOISTY STATUS LUDZKIEJ CIELESNOŚCI

Metafizycznie swoistego statusu nie możemy przypisywać wyłącznie ducho-
wi ludzkiemu (duszy rozumnej), odmawiając go jednocześnie ludzkiemu ciału, a to 
dlatego, że człowiek jest projektem komplementarnie jednolitym – wyjaśnia Heng-
stenberg44. Ludzkie ciało jest tym, czym jest, tylko w bytowej relacji do ducha45. 
Jeśli zatem metafizycznie szczególny, w porównaniu do świata zwierzęcego, status 
dotyczy ducha, odnosi się on tedy również do ciała. Człowiek mianowicie jest jedy-
ną istotą, która ma ciało – w odróżnieniu od zwierzęcego organizmu46.

W organizmie zwierzęcym (podkreślmy: absolutnie nie w ludzkim ciele) róż-
ne organy i członki tworzą wzajemnie ze sobą powiązaną całościową konstrukcję 
oraz funkcjonują we wzajemnej relacji do środowiska. Z tego powiązania ze środo-
wiskiem nie jest wyłączony żaden ze zwierzęcych członków i organów. Również 
biologiczno-psychiczna zasada zwierzęcia, jak określa Hengstenberg jego duszę, by 
tak rzec, uzgadnia wzajemnie ze sobą wszystkie organy tego bytu i jest skierowa-
na na środowisko. Dusza zwierzęca nie jest samodzielnym bytem, tak jak jest nim 
ludzki duch (dusza). Dusza naszych „mniejszych braci” jest zanurzona w całości 
organizmu, jest bowiem – jak twierdzili scholastycy – formą zanurzoną (łac. forma 
inhaerens). Można zatem powiedzieć, że zwierzę jest na wskroś ożywionym orga-
nizmem i niczym więcej. Bycie zwierzęciem i bycie organizmem znaczy to samo. 
Zwierzę nie potrafi zdystansować się do siebie, a to dlatego, że chociaż ma świado-
mość środowiska i otoczenia, to jednak nie posiada samoświadomości. W związku 
z tym, według słusznej konstatacji Hengstenberga, H. Plessner trafnie stwierdził: 
„Zwierzę tkwi w sobie”47. Nie jest ono w stanie dokonać niczego, co nie jest zada-
niem organizmu jako całości. Zwierzę, gdy jest podekscytowane jakimś widokiem, 
zmienia się niejako we wzrok, albo zmienia się w ucho, jeżeli nasłuchuje. Doznając 
ekstatycznych przeżyć, zwierzę jakby nie posiada siebie. Gdy jednak fascynacja 

43 H.E. Hengstenberg, Der Wesensunterschied zwischen Mensch und Tier, s. 23 – 24.
44 Tamże, s. 25.
45 H.E. Hengstenberg, Gottmenschliche Existenz Christi und geisleibliche Existenz des Men-

schen, „Münchener Theologische Zeitschrift”, Band 27, 1976, s. 58 – 59.
46 H.E. Hengstenberg, Der Mensch auf dem Wege, Aschendorffsche Velagshbuchhandlung, 

Münster 1946, s. 16 – 17.
47 H.Plessner, Pytanie o conditio humana, wybrał, opracował i wstępem opatrzył Z. Krasno-

dębski, przełożył M. Łukaszewicz, Z. Krasnodębski, A. Załuska, Państwowe Wydawnictwo Nauko-
we [PWN], Warszawa 1988, s. 21.
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mija, zwierzę – w przeciwieństwie do człowieka – nie zaczyna rozmyślać nad prze-
życiami, lecz zasypia – wyjaśnia Hengstenberg48.

Całkiem inaczej wygląda to u człowieka. Nie jest on po prostu ciałem, tak jak 
zwierzę jest organizmem, lecz ma ciało do dyspozycji. Potrafi mianowicie wyłączyć 
poszczególne członki i organy z biologicznej wspólnej interakcji ze względu na za-
danie o charakterze rzeczowym (czyli specyficznie ludzkim, to jest m.in. w pełni 
wolnym, pozabiologicznym). Z tego względu dla wielu cielesnych członków i orga-
nów człowieka charakterystyczna jest dwojaka funkcja. Mogą one spełniać funkcje 
zarówno biologiczno-organiczne, jak też być zorientowane rzeczowo. Na przykład 
nasze płuca rozumiane jako wegetatywny system nerwowy służą celom witalnym, 
ale mogą też być użyte do śpiewu, mówienia, dmuchania w instrumenty. Ludzki 
mózg, będąc nieodzowny do biologicznego, zasadniczo nieświadomego funkcjo-
nowania organizmu, jest także instrumentem naszych zmagań czysto teoretyczno-
-spekulatywnych. Oko służy nie tylko refleksyjnemu widzeniu, ale pomaga rów-
nież przy prowadzeniu badań naukowych. O szczególnie charakterystycznej w tym 
względzie funkcji, jaką pełni dłoń, będzie mowa dalej.

To, że ludzkie organy i członki są wywoływane z biologicznej interakcji do „so-
lowych partii” i jednocześnie mogą zostać włączone do wykonania jakiegoś rzeczo-
wego (lub nierzeczowego) zadania, jest absolutnie czymś zupełnie nowym w porów-
naniu ze zwierzęciem. Jest to odmienność, która musi być jednoznacznie pojmowana 
jako biologicznie doniosła. Organizm zwierzęcy nie zniósłby bowiem tego biolo-
gicznie, gdyby jakiś jego organ został wydzielony, aby zostać użyty do wykonania 
rzeczowego zadania. Zostałby rozregulowany. Jeżeli jednak ludzkie ciało to wytrzy-
muje, nasuwa to myśl, że także za organizację jego członków i organów musi odpo-
wiadać inna zasada bytowa aniżeli ta, która odpowiada za to u zwierzęca. U człowie-
ka jest nią ostatecznie duch (dusza rozumna), uzdalniający do zachowań rzeczowych. 
Dlatego całość, jaką jest ciało, musi być bytowo czymś innym niż całość w postaci 
organizmu zwierzęcego – jednoznacznie akcentuje niemiecki fenomenolog49.

Tresura nie może być podstawą zarzutu na kanwie tezy, że zwierzęce organy 
i członki nie mogą być, jak się wyraził Hengstenberg, wywoływane do rzeczowych 
(w pełni wolnych, wypływających całkowicie od siebie samego) działań. Zwierzę 
bowiem nie podejmuje działań z głębi swojego jestestwa. Tak jest chociażby w przy-
padku „mówienia” przez papugi. W rzeczywistości papuga wcale nie mówi, lecz 
przemawia przez nią treser. Dopiero bowiem wtedy, gdyby jakaś papuga z własnej 
inicjatywy rozmawiała w ludzkim języku z inną papugą, rzeczywiście świadczyłoby 
to o tym, że podjęła rzeczową formę aktywności50. Koń cyrkowy rzekomo tańczy, 
w rzeczywistości jednak wcale tego nie czyni. Z tańcem jako rzeczową czynnością, 
zazwyczaj angażującą partnera, mielibyśmy do czynienia wtedy, gdyby został za-
aranżowany dobrowolnie przez więcej koni, zapraszających się do tańca w porze, 
powiedzmy, popołudniowej herbatki. Mówiąc najogólniej, w tresurze chodzi o su-

48 H.E. Hengstenberg, Der Wesensunterschied zwischen Mensch und Tier, s. 25 – 26.
49 Tamże, s. 26 – 27. Por. Tenże, Philosophische Anthropologie, s. 90.
50 Hengstenberg nie analizuje kwestii komunikowania się ptaków ze sobą w ich własnym ję-

zyku.
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gestywne przekształcenie członków i organów oraz ich funkcji niejako od zewnątrz, 
a nie ze środka jestestwa51.

Tymczasem z punktu widzenia uzdolnienia człowieka do rzeczowego zwracania 
się do świata wolno mówić, w przeciwieństwie do zwierząt, o szczególnym statusie 
członków i organów ludzkich. Dotyczy to przede wszystkim ludzkiej dłoni. Z pew-
nością nie jest ona żadnym narzędziem, gdyż w swej bytowości nieskończenie prze-
wyższa bytowość narzędzia. Dłoń jest narzędziem narzędzi, gdyż umożliwia zaist-
nienie każdego z nich. Wywodząc się z rzeczowości i służąc rzeczowości, dłoń nie 
może być wyjaśniona z perspektywy ewolucyjnego dostosowania do środowiska 
– wyjaśnia Hengstenberg52. Nie ma w świecie organu, widzianego biologicznie, bar-
dziej wyspecjalizowanego aniżeli ludzka dłoń. Nie jest to jednak wyspecjalizowa-
nie w sensie dostosowania do środowiska, lecz wyspecjalizowanie w rzeczowości. 
Wynika to stąd, że jej byt jest rozstrzygająco współokreślany przez ducha, będącego 
zasadą rzeczowości. Nasza dłoń w swoim bycie ma po prostu coś z ducha. Na tej 
właśnie podstawie jest ona wyspecjalizowana w rzeczowości. Owo wyspecjalizo-
wanie wyklucza mówienie o jej biologicznym prymitywizmie. W rzeczywistości 
również pod względem biologicznym cechuje ją swoisty status. Nie jest ona pry-
mitywną dłonią jednego z płazów (traszki), obdarzoną również pięcioma palcami, 
lub dłonią pierwotnego lądowego kręgowca, do której tylko został dodany duch. 
Dłoń jest bowiem bytowo współokreślona przez relację do ducha. Albrecht Dürer 
nie posłużyłby się „uduchowioną dłonią gada” do zobrazowania swojego przesłania 
w symbolice modlących się dłoni.

„Modlące się ręce” Albrechta Dürera
za: https://www.dw.com/pl/

51 H.E. Hengstenberg, Der Wesensunterschied zwischen Mensch und Tier, s. 27 – 29. Por. Z. Pań-
puch, Spór o cielesność, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu KUL, Lublin 2015, s. 56 – 58.

52 H.E. Hengstenberg, Der Wesensunterschied zwischen Mensch und Tier, s. 26 – 27.
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Taka, tylko przez ducha „używana”, ale przez niego nieukształtowana dłoń nie 
mogłaby mieć żadnego piękna sama w sobie. Dłoń charakteryzuje takie piękno, jak-
kolwiek cały człowiek jest piękny. Dlatego może być ona sensownie i wymownie 
przedstawiana sama w sobie, a mianowicie jako reprezentacja całego człowieka 
(Dürer). Jest ona piękna nie tylko z tego względu, że może zostać użyta do do-
brych celów, lecz że jest ona bytowo piękna. Ma ona piękno sama w sobie w sensie 
klasycznie rozumianego piękna. To wyjaśnia również, dlaczego tak zachwycające 
piękno cechuje już małą dłoń niemowlęcia od chwili jego narodzin. Wydaje się ona 
bowiem niby cud. Piękno zatem nie powstaje w następstwie późniejszego dostoso-
wania lub w wyniku tego, że duch po jakimś czasie zaznaczył swój wpływ. Pięk-
no jest czymś przyrodzonym, ontycznym. Tak czy inaczej nasza dłoń w zakresie 
wyspecjalizowania w rzeczowości i w obliczu morfologicznej odrębności ludzkich 
członków jest całkiem szczególnie reprezentatywna – wyjaśnia Hengstenberg53.

Zdaniem Hengstenberga to, co dotyczy dłoni i innych wcześniej zaprezentowa-
nych ludzkich organów i członków, odnosi się w większym lub mniejszym stopniu 
do innych jeszcze elementów naszej cielesności. Również ludzka noga i stopa są 
w najwyższym stopniu wyspecjalizowane, niepowtarzalnie morfologicznie ukształ-
towane, ponieważ potrafimy zarówno biegać, jak też tańczyć oraz używać nóg do 
naciskania pedałów przy grze na organach, a w razie konieczności czynić dużo wię-
cej innych rzeczy. Istnieje prawdziwa i również morfologicznie obfita w następstwa 
specjalizacja, jakkolwiek brakuje jej w sensie adaptacji do środowiska. Na pytanie, 
co jest zasadą tej specjalizacji, istnieje tylko jedna odpowiedź: rzeczowe zadanie czy 
misja (Auftrag)54. Przeznaczenie (die Bestimmung) do rzeczowości współokreśliło 
morfologię ludzkich członków i organów. To samo dotyczy zresztą całego ludzkiego 
ciała (to jest m.in. swobody dysponowania płucami w mówieniu i śpiewaniu), ale 
też kształtu ludzkiego ciała w jego całości. W zakres owego kształtu należy włączyć 
właściwą człowiekowi wyprostowaną postawę55. I trzeba dodać – kontynuuje Heng-
stenberg – że nie ma to nic wspólnego z prymitywizmem. Chodzi tutaj o cielesność 
charakterystyczną dla człowieka. Organ, którego morfologia jest współdetermino-
wana rzeczowością, to organ cielesny, a materialna organizacja, składająca się z wie-
lu części rzeczowo zdeterminowanych, ciało. Człowiek jest jedyną istotą, która ma 
ciało jako wyraz ducha (der Leib).

W kontekście powyższych rozważań Hengstenberg zaznacza, że swoistość 
morfologicznej konstytucji człowieka (pozwalającej wykazać się w fenomenach), 
ale bez odnoszenia jednak tego faktu do zasady rzeczowości, uchwycili już inni, 
a w sposób szczególny Arnold Gehlen w swojej książce o człowieku56, zatytułowa-
nej po niemiecku po prostu Der Mensch57.

53 H.E. Hengstenberg, Der Wesensunterschied zwischen Mensch und Tier, s. 30 – 31.
54 H.E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie, s. 92 – 93.
55 H.E. Hengstenberg, Der Wesensunterschied zwischen Mensch und Tier, s. 31.
56 A. Gehlen, Człowiek jego natura i stanowisko w świecie, Wydawnictwo Naukowe Uniwer-

sytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017.
57 Niemniej Hengstenberg, chcąc osobno zilustrować ten fakt, każe nam m.in. zwrócić uwagę 

na swobodę władania ludzkimi członkami. Tak na przykład jedynie człowiek potrafi swobodnie 
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Tak czy inaczej ludzkie ciało jest odrębne biologicznie i – powtórzmy za Heng-
stenbergiem – także z perspektywy ontologiczno-biologicznej również jest czymś 
innym od zwierzęcego organizmu. Taka teza, zdaniem niemieckiego fenomenologa, 
znajduje potwierdzenie w badaniach Adolfa Portmanna z zakresu embriologii. Czło-
wiek, według Portmanna, jest wcześniakiem, jeżeli chce się go porównać z jakimś 
analogicznym mu ssakiem. Nie wtedy jednak jest porównywalny ontogenetycznie 
z nowo narodzonym, analogicznym ssakiem, na przykład z delfinem (który odpo-
wiada człowiekowi pod względem wielkości i wagi), gdy się urodzi, lecz dopiero 
w jeden rok po swoim przyjściu na świat. Wówczas wznosi się na taki poziom roz-
woju, jaki zwierzę osiąga w godzinie swoich narodzin. Człowiek przychodzi zatem 
„za wcześnie” na świat, ale przechodzi on próbę – dodaje Hengstenberg – ponieważ 
zostaje przekształcony bytowo, odznaczając się szczególną biologiczną siłą. Cho-
dzi tu o to, że w porównaniu do zwierzęcia ulega przeobrażeniu cała jego bytowa 
organizacja za sprawą zasady rzeczowości. Ze względu jednak na wcześnie mające 
się zawiązywać i tworzyć rzeczowe kontakty z otoczeniem musi on przedwcześnie 
oglądać „światło świata”58. Według Hengstenberga, Portmann jasno dostrzega sens 
owego wcześniactwa, przesunięcia rozwoju poza łono matki. Otóż widzi go w tym, 
że już dziecko nie jest, tak jak zwierzę, zdeterminowane przez środowisko, lecz 
musi tworzyć sobie swój świat samodzielnie w rozumiejącym kontakcie z rzeczami 
i z ludźmi. Z tego względu musi zostać „przedwcześnie” uwolnione z ciemności 
łona matki. Mamy tutaj, w przeświadczeniu Hengstenberga, jasny dowód na to, że 
ludzki organizm w porównaniu ze zwierzęcym z uwagi na rzeczowy stosunek do 
świata jest przeorganizowany lub – jak już mówiliśmy – jest współformowany przez 
rzeczowość. O tej rzeczowej relacji, źródłowo zakorzenionej w duchu, już od pierw-
szych chwil życia świadczy choćby uśmiech dziecka (będący nie tylko reakcją, lecz 
także odpowiedzią, ustosunkowaniem się w określonym sensie) albo pierwsze jego 
próby mówienia, korzystania z predyspozycji do przyjmowania postawy wyprosto-
wanej59. Dane te, zdaniem Hengstenberga, mają jedynie wykazać, że wspomniana 
zasada rzeczowości przenika aż do fundamentów fizjologicznych. Dzięki temu ciało 

poruszać swoimi kończynami we wszystkich kierunkach przestrzeni, i to każdą z nich w daleko 
idącej mierze niezależnie od drugiej. Każda forma ruchu danego członka może zostać swobodnie 
podjęta przez inny. Również palce dłoni potrafią poruszać się swobodnie niezależnie od siebie. 
Żadne zwierzę nie ma takiej swobody poruszania. Zwierzę jest w stosunku do człowieka „sztyw-
ne” (steil), jakkolwiek poszczególny członek czy też poszczególny muskuł u tego stworzenia może 
mieć większą elastyczność w porównaniu do człowieka Por. H.E. Hengstenberg, Philosophische 
Anthropologie, s. 91.

Dodajmy tutaj: oczywiście przez przywołanie morfologii narządów i członków Hengstenberg 
nie miał zamiaru ukazania zasadniczej różnicy między człowiekiem a zwierzęciem. Taką intencją 
badawczą kierował się bowiem A. Gehlen. Według jednak jednogłośnego stanowiska większości 
współczesnych antropologów fizycznych i kulturowych nie można już zgodzić się z poglądem, że 
differentia specifica naszego gatunku tkwi w jego strukturze morfologicznej. Por. R. Michalski, 
Homo Defectus w kulturze późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, Toruń 2017, s. 192.

58 H.E. Hengstenberg, Der Wesensunterschied zwischen Mensch und Tier, s. 31 – 32.
59 Tenże, Philosophische Anthropologie, s. 97 – 98.
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człowieka już od pierwszych chwil naszego życia jest tak bardzo określone przez 
ducha, uczestnicząc istotnie w jego bycie60.

ZAKOŃCZENIE

Rozważania Hengstenberga mogą stać się w pełni zrozumiałe dopiero w kon-
tekście analiz najwybitniejszych antropologów niemieckich XX wieku: Arnolda 
Gehlena, Helmutha Plessnera, Maxa Schelera, a także Josefa Piepera, Theodora 
Litta i Jakoba Johanna von Uexkülla. Widzimy tutaj pewną analogię jego ujęcia 
z tymi analizami w tym względzie, że przywoływał on (sformułowaną przez Sche-
lera) kategorię środowiska i otwartości na świat, jaką posługiwali się ci antropolo-
dzy, dla zobrazowania odrębności człowieka od zwierzęcia. Doceniając osiągnię-
cia Uexkülla dotyczące teorii środowiska, zupełnie nie zgadzał się, podobnie jak 
pozostali wymienieni antropolodzy, z jego poglądem o człowieku jako bycie za-
mkniętym w obszarze środowiska, czyli nieróżniącym się istotowo od zwierzęcia. 
Hengstenberg wskazywał zgodność analiz tych myślicieli ze swoimi podstawowymi 
konstatacjami. Chodzi tu o poglądy Schelera, Piepera, Plessnera, Litta, częściowo 
Gehlena (aspekt otwartości człowieka na świat).

Trzeba odnotować pewne podobieństwo ujęcia Hengstenberga ze stanowiskiem 
Piepera zwłaszcza w jednym istotnym aspekcie analiz, mianowicie w odniesieniu do 
biologicznej wizji człowieka u Gehlena jako istoty ułomnej i z organicznymi bra-
kami. Podobnie jak myśliciel z Münster, Hengstenberg wyjaśniał, że pełną prawdę 
na ten temat można poznać dopiero na tle całościowego obrazu istoty ludzkiej, do-
strzegając wpisane w naszą naturę szczególne uzdolnienie do rzeczowości (wedle 
określenia Piepera posiadanie ducha), a wtedy okazuje się, że nie ma uzasadnienia 
podnoszenie tej kwestii61.

Swoje wnikliwe i interesujące analizy Hengstenberg przeprowadził metodą fe-
nomenologiczno-metafizyczną. Na posługiwanie się przede wszystkim pierwszą 
z nich wskazują zwłaszcza paragrafy pierwszy i ostatni tych rozważań. Z pewnością 
najbardziej oryginalne u Hengstenberga jest ukazane fenomenologicznie uzdolnie-
nie człowieka do rzeczowości, determinujące szczególny status ludzkiej cielesności, 
jak i wyjątkowe miejsce człowieka w świecie przyrody.

Wizję Hengstenberga dotyczącą wskazania istotowej różnicy między czło-
wiekiem a zwierzęciem można jeszcze z pewnością poszerzyć i pogłębić przez 
uwzględnienie chociażby zagadnienia specyfiki człowieka w aspekcie społecznym 
(którą omawia w publikacji: Der Wesensunterschied  zwischen Mensch und Tier)  
i problemu pt.: Der Mensch ist kein Mängelwesen przedstawionego w Philosophi-
sche Anthropologie.

60 H.E. Hengstenberg, Der Wesensunterschied zwischen Mensch und Tier, s. 32 – 33.
61 J. Pieper, Anthropo-Biologie. Über Arnold Gehlens Der Mensch, w: Tenże, Miszellen Re-

gister und Gesamtbibliographie CD-Rom zum Gesamtwerk, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2007, 
s. 609 – 610.
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STRESZCZENIE

Rozważania zawarte w niniejszym artykule dotyczą kwestii wzbudzającej dziś ostre 
kontrowersje, to jest istnienia radykalnej różnicy między człowiekiem jako bytem osobo-
wym a zwierzętami.

Tę problematykę przedstawiono zasadniczo w trzech wymiarach: otwartości człowieka 
na świat, jego cielesności oraz ducha, podkreślając, że wybitny fenomenolog, tak samo jak 
Max Scheler i Josef Pieper, źródła rozstrzygającej dysproporcji widział w posiadaniu przez 
człowieka ducha (duszy rozumnej), samoświadomości i uzdolnienia do rzeczowości, czyli do 
działań całkowicie wolnych od nastawienia o charakterze utylitarnym.

Ludzką cielesność również wyróżnia szczególny status, ponieważ jest naznaczona i prze-
obrażona przez rzeczowość i dlatego wykazuje, w przeciwieństwie do zwierząt, predyspo-
zycję do aktów rzeczowych, a nie tylko organicznych. Hengstenberg zatem jednoznacznie 
i przekonująco ukazywał człowieka jako osobę. Zwierzę bowiem to jedynie żywy organizm, 
obdarzony zasadą psychiczno-biologiczną, czyli duszą zmysłową.

Wskazano także różnice, podobieństwa i zarazem pewną oryginalność ujęcia Hengsten-
berga w porównaniu z innymi podejściami w niemieckiej antropologii filozoficznej XX wieku.

MAN AND ANIMAL – THE HANS-EDUARD HENGSTENBERG’S APPROACH

SUMMARY

The considerations contained in this article concern an issue that raises sharp contro-
versy today, that is, the existence of a radical difference between man as a personal being 
and animals.

This problem are presented basically in three dimensions: man’s openness to the world, 
his corporeality and spirit, stressing that the outstanding phenomenologist, just like Max 
Scheler and Josef Pieper, saw the sources of the decisive disproportion in man’s possession 
of the spirit (rational soul), self-awareness and the developed spirit by a man who is unique 
in his ability to objectivity, that is, to act completely free from a utilitarian attitude. Human 
corporeality is also distinguished by a special status because it is marked and transformed 
by objectivity, and therefore shows, unlike animals, a predisposition to material acts and not 
only organic ones. Hengstenberg, therefore, unambiguously and convincingly showed a man 
as a person. An animal is only a living organism, endowed with a psycho-biological princi-
ple, that is, a sensual soul.

The differences, similarities and, at the same time, a certain originality of Hengsten-
berg’s approach in comparison with other presentations in German philosophical anthropol-
ogy of the 20th century were also indicated.
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DER MENSCH UND DAS TIER – DIE AUFFASSUNG  
VON HANS-EDUARD HENGSTENBERG

ZUSAMMENFASSUNG

Die in diesem Aufsatz enthaltenen Überlegungen betreffen ein heute scharf umstrittenes 
Thema, nämlich die Existenz eines radikalen Unterschieds zwischen dem Menschen als Per-
son und den Tieren.

Diese Problematik wurde grundsätzlich in drei Dimensionen dargestellt: der Offenheit 
des Menschen auf die Welt, seiner Leiblichkeit und des Geistes. Es wurde betont, dass der 
hervorragende Phänomenologe, ähnlich wie Max Scheler und Josef Pieper, die Quelle der 
entscheidenden Disproportion darin sah, dass der Mensch den Geist (geistige Seele), das 
Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur Sachlichkeit, das heißt die Fähigkeit zur Handlun-
gen frei von der Einstellung zum utilitären Charakter besitzt.

Die menschliche Leiblichkeit hat auch einen besonderen Status, weil sie durch Sach-
lichkeit gekennzeichnet und verwandelt ist und daher im Gegensatz zu den Tieren eine Ver-
anlagung zu sachlichen und nicht nur zu organischen Akten aufweist. Hengstenberg zeigte 
also eindeutig und überzeugend den Menschen als Person. Das Tier ist nur ein lebender 
Organismus, der mit dem psychisch-biologischen Prinzip, das heißt mit der sinnlichen Seele 
ausgestattet ist.

Auch die Unterschiede, die Ähnlichkeiten und zugleich eine gewisse Originalität von 
Hengstenbergs Ansatz im Vergleich zu anderen Standpunkten in der deutschen philosophi-
schen Anthropologie des 20. Jahrhundert wurden aufgezeigt.
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„Nie istnieje przeszłość, którą
by można wytęsknić z powrotem.
Istnieje tylko wieczna nowość kształtująca się
z rozwoju elementów minionego,
prawdziwa zaś tęsknota musi być twórcza,
budować lepszą twórczość”

Johann Wolfgang von Goethe1.

METEOR POLSKIEJ MYŚLI FILOZOFICZNEJ

Tytułowe sformułowanie: „późna filozofia”, użyte w stosunku do etapu myślo-
wego człowieka, który nie dożył 33 lat, zakrawa o absurd. Rzeczywiście, ale nie je-
śli idzie o Stanisława Leopolda Brzozowskiego. Przeleciał on niczym meteor przez 
polską scenę filozoficzną w pierwszej połowie XX w. Gustaw Herling-Grudziński 
określał wprost naturę Brzozowskiego jako „osobowość meteoryczną”, która po-
siadała najważniejsze cechy wielkiego filozofa. Wewnętrzny niepokój, pasję wy-
znawczą i intelektualną przenikliwość2. Na wędrówkę tę, składa się aż sześć etapów 
intelektualnych autora Płomieni, z których najbardziej inspirujący i tajemniczy jest 
ten ostatni. Określa się go mianem: „zwrotu ku Transcendencji”. Ażeby „zwrot” ten 

* Radosław Wiśniewski – doktor nauk humanistycznych z zakresu filozofii, kustosz w Muzeum 
Pogranicza w Działdowie, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0847-2606 E-mail: kierownik@
muzeum.dzialdowo.pl

1 J.W. Goethe, Aforyzmy, opr. S. Lichański, Warszawa 1984, s. 46.
2 Zob. w: G. Herling-Grudziński, Nota o Brzozowskim, w: S. Brzozowski, Filozofia Romanty-

zmu Polskiego, Rzym 1945, s. 5 – 12.



414 RADOSŁAW WIŚNIEWSKI

w ogóle zrozumieć, najpierw trzeba zrekapitulować wszystkie okresy światopoglą-
dowe Brzozowskiego.

Pierwszy rozpoczął się w 1901 roku i trwał dwa lata. Autor Legendy zafascyno-
wał się wówczas poglądami niemieckiego filozofa Fryderyka Wilhelma Nietzschego. 
Brzozowski nie posiadał wtedy jeszcze spójnego poglądu na świat i człowieka. Był 
to młodzieńczy okres buntu, przejawiający się w silnej niechęci do uczuć patriotycz-
nych oraz religijnych. Odrzucał istnienie jakichkolwiek obiektywnych wartości, po-
nad wszystko stawiając jednostkę. Ten etap polskiego myśliciela, określa się w lite- 
raturze mianem: „indywidualizmu bezwzględnego”3.

Drugi period intelektualny (1904 – 1905), Brzozowski nazywał okresem filozo-
ficznych poszukiwań i walki o światopogląd. Jest to czas krytyki stanowiska natu-
ralizmu, a zwłaszcza tzw. „filozofii bytowych”, w których przyjmuje się istnienie 
samoistnego i niezależnego wobec człowieka – bytu. Autor Mocarza, będący wów-
czas przejęty transcendentalizmem Immanuela Kanta i teorią jaźni Johanna Gottlie-
ba Fichtego, pisał: „Przyrodę ustanawia podmiot poznający, zadając sobie pytanie: 
1) czym byłaby rzeczywistość, z której wyłączony by został czyn, swobodne samo-
stanowienie, 2) w jaki sposób rzeczywistość daje się pomyśleć, jeżeli się za cel tego 
myślowego jej opracowania uważa uczynienie z rzeczywistości swojego czynu, za-
panowanie nad nią i poddanie jej sobie”4.

Trzeci etap światopoglądowy przypada na rok 1906, charakteryzując się inten-
sywnymi studiami nad spuścizną Karola Marksa, którego Brzozowski zaczął odczy-
tywać na nowo5. Jeszcze podczas pisania Kultury i życia, postrzegał on myśl autora 
Kapitału, jako koncepcję naturalistyczną par excellence. Jednak po reinterpretacji, 
Brzozowski radykalnie zmienił zdanie. Teraz, widział on w marksizmie teorię, która 
„odkrywa przed człowiekiem nowe horyzonty wolności”. Jakie? Autor Idei twier-
dził, że Marks uświadomił mu jedną rudymentarną zasadę: człowiek nie styka się ze 
światem za pomocą czystej myśli, lecz dzięki pracy. Więcej, że cała rzeczywistość, 
z którą obcujemy, nie posiada w sobie nic „z zewnątrz”, że nie ma w niej nic nad-
naturalnego, ponieważ w całości została ona wytworzona przez człowieka. Inaczej 
mówiąc: wszystko co poznajemy, zostało najpierw ukształtowane przez nas samych. 
To zaś, co istnieje poza nami, jest „materią naszego obowiązku”6 – jak wyrażał się 
Brzozowski. Rzeczywistość tę należy dopiero powołać do życia w wielkim, dziejo-
wym procesie pracy. Zatem samą przyrodę, Brzozowski pojmował wówczas, jako 
sumę pewnych niewyczerpanych i nieznanych nam potencjalnych form istnienia, 

3 Zob. np. w: A. Walicki, Poznanie i czyn (Stanisław Brzozowski – Fryderyk Nietzsche), „Studia 
Filozoficzne”, 1973, nr 4, s. 85 – 87; K. Wyka, Młoda Polska. Modernizm Polski, t. I, Kraków 1987, 
s. 417 – 421; P. Pieniążek, Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie, Warszawa 2004, 
s. 15; R. Wiśniewski, Filozofia kultury Stanisława Brzozowskiego, w: Filozoficzna refleksja nad 
kulturą. Polska humanistyka pierwszej połowy XX wieku, pod red. M. Rydlewskiego i R. Wiśniew-
skiego, Toruń 2013, s. 137 – 142.

4 S. Brzozowski, Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości w walce o światopogląd, War-
szawa 1973, s. 334.

5 Zob. w: R. Wiśniewski, Reinterpretacja marksizmu, w: R. Wiśniewski, Antynaturalistyczna 
koncepcja filozofii dziejów Stanisława Brzozowskiego, (rękopis – biblioteka UMK), Toruń 2013, 
s. 84 – 94.

6 S. Brzozowski, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Lwów 1910, s. 35.
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które dzięki wysiłkowi fizycznemu jesteśmy w stanie przetworzyć, zaktualizować 
i następnie poznać. Okres ten w myśli autora Płomieni, określa się mianem „filozofii 
pracy”7.

Czwarty period intelektualny przypada na lata 1907 – 1908. Wówczas „mistrzem 
duchowym” Brzozowskiego, stał się Georges Sorel ze swoimi koncepcjami syndy-
katów i mitów społecznych. Odkrywszy filozofię Sorela, autor Legendy pisał do 
swej przyjaciółki Salomei Perlmutter: „Gdy mnie zanadto bije życie – czytam So-
rela i dziękuję bogom podziemnym, że mogę żyć w jednym i tym samym, co ten 
człowiek, czasie. Jego Réflexions sur la violence, wypowiedziały wszystko, co ja 
niedawno majaczyłem”8. Sorel pociągał Brzozowskiego gruntowną krytyką idei po-
stępu, pokazując, że dotąd służyła ona określonym grupom społecznym, zwłaszcza 
burżuazji, w realizacji jej interesów i celów politycznych. Autor Réflexions opisał 
próby zaszczepiania idei postępu w wiele dziedzin działalności ludzkiej: w naukę, 
moralność, prawo, filozofię i religię. Brzozowski z satysfakcją przyjął te poglą-
dy, ponieważ Sorel potwierdził jego przekonanie, że postęp nie dokonuje się sa-
moistnie, że na historię nie mają wpływu żadne nadnaturalne byty, że nie jest ona 
determinowana „z zewnątrz”, że człowiek nie jest biernym uczestnikiem dziejów, 
lecz ich panem i twórcą9.

Etap piąty intelektualnej wędrówki Brzozowskiego, zaczyna się gdzieś u schyłku 
jesieni 1907 r. Wówczas, najmocniej zajmuje go filozofia Henri Bergsona, zwłaszcza 
jej antyintelektualny wymiar. Autor Legendy przejmuje od francuskiego myśliciela 
krytykę intelektu i wiedzy pojęciowej, które w momencie aktu poznawczego znie-
kształcają i wypaczają prawdziwą, tj. dynamiczną i nielogiczną, rzeczywistość. Co 
ważne, w tym czasie daje się dostrzec coraz mocniejsze zainteresowanie Brzozow-
skiego religią, jak też pochwały kierowane w jej stronę. Autor Płomieni podchodził do 
niej jednak jeszcze instrumentalnie, uważając, że religia (zwłaszcza katolicyzm) jest 
doskonałym narzędziem organizującym i scalającym społeczeństwo, dodając przy 
tym, że wytworzyła ona jak dotąd najtrwalszą historycznie koncepcję wspólnoty10.

Wreszcie w ostatnim stadium intelektualnym Brzozowskiego, przypadającym 
na lata 1909 – 1911, dokonuje się w filozofie głęboka przemiana duchowa, którą 
określić można mianem: „zwrotu ku Transcendencji”. Ostatnim „wielkim mistrzem 
duchowym” Brzozowskiego był wówczas kardynał John Henry Newman, beaty-
fikowany przez papieża Benedykta XVI dnia 19 września 2010 r., następnie 9 lat 
później ogłoszony świętym przez papieża Franciszka11.

7 Zob. w: S. Brzozowski, Prolegomena filozofii pracy, w: S. Brzozowski, Idee, dz. cyt., 
177 – 227; E. Sowa, Pojęcie pracy w filozofii Stanisława Brzozowskiego, Kraków 1976; R. Wiśniew-
ski, Historia w perspektywie „filozofii pracy”, w: R. Wiśniewski, Antynaturalistyczna koncepcja 
filozofii dziejów Stanisława Brzozowskiego, dz. cyt., s. 78 – 130. 

 8 S. Brzozowski, Listy, t. I, Kraków 1970, s. 728.
 9 Zob. w: S. Brzozowski, Bergson i Sorel, w: S. Brzozowski, Idee, dz. cyt., s. 228 – 272.
10 Tamże.
11 Wyróżniając sześć periodów intelektualnych Brzozowskiego, posiłkowałem się ustaleniami 

Mieczysława Sroki. Zob. w: M. Sroka, Legendy Brzozowskiego, w: S. Brzozowski, Listy, t. I, dz. 
cyt., s. XVIII – XXIII.
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KONWERSJA

Pod koniec życia, Brzozowski zapoznał się z pismami kardynała Newmana, któ-
re zrobiły na polskim myślicielu wielkie wrażenie. Było ono aż tak duże, że autor 
Mocarza zaczął pisać – nigdy jednak nie ukończoną i nie opublikowaną – książkę, 
poświęconą duchownemu. W Pamiętniku czytamy: „Mój tom o Newmanie trzeba 
będzie bezwzględnie cofnąć i zrobić według całkiem innego planu. Niewątpliwie było 
to zuchwalstwem przypuszczać, że uda mi się ująć w ciągu tak krótkiego czasu życie 
tak zastraszająco głębokiej jednostki, życie zresztą człowieka, który mówi i myśli 
wielowiekowym historycznym doświadczeniem”12. W kolejnym fragmencie Brzo-
zowski pisał: „Newman [miał – przyp. R.W.] poczucie, że Chrystus musi się stać swo-
bodą całego człowieka, całej jego myśli we wszystkich jej aspiracjach poznawczych, 
estetycznych, poetyckich, etycznych – w całości jego niewyczerpanej natury”13.

W Pamiętniku, we fragmencie datowanym na 29 grudnia 1910 r. – czyli u schył-
ku swojego życia – Brzozowski wspominał swój kryzys wiary: „Pamiętam, w tym 
roku [1895 – przyp. R.W.] po raz pierwszy «zrealizowałem» jak mówi Newman, 
co znaczy materializm i niewiara w nieśmiertelność duszy, i już od dwóch lat na-
pastowały mnie wątpliwości – a właściwie silne ataki strachu i rozpaczy związane 
z przedmiotami religijnymi […] myślę, że było dużo szczerości i siły w tych przeży-
ciach. Zdaje mi się, że najsilniej uczuciowo doznawałem tych stanów latem między 
15 a 16 rokiem mego życia, to jest zapewne w 1893 – 1894 roku. Wspomnienia, od 
których zacząłem, związane są z rokiem 1895. W tym roku niewątpliwie zapozna-
łem się do pewnego stopnia z Darwinem, tj. przeczytałem kilka rozdziałów «Z Po-
chodzenia gatunków». Zrozumiałem ogólną myśl i charakter stanowiska. Pierwszą 
silną konsekwencją (chociaż dzisiaj nie umiem sobie zdać sprawy z przebiegu) było 
osłabienie uczuć patriotycznych – kosmopolityzm”14. Młodzieńcze uprzedzenia 
do religii Brzozowskiego wypływały na pewno z inspiracji nietzscheańskich oraz 
z niechęci do jakichkolwiek „filozofii bytowych”, w których człowiek traktowany 
jest jako przedmiot dziejowy, podporządkowany transcendentnym determinantom. 
Trudności w zaakceptowaniu światopoglądu religijnego przez Brzozowskiego były 
jeszcze innego rzędu, na co zwrócił uwagę Andrzej Walicki. Mianowicie, z jednej 
strony był to dla niego problem „spraw ostatecznych”: istnienia Boga, nieśmier-
telności duszy, istnienia nieba i piekła itd., luźno powiązany z określoną formą 
religijności katolickiej. Z drugiej strony, był to kłopot dużej klerykalizacji Polski, 
kontrreformacyjnego modelu katolicyzmu, jako nieodłącznego składnika bogooj-
czyźnianego patriotyzmu „Polaka katolika”. W Kulturze i życiu czytamy przecież: 
„Policzcie tych wszystkich Polaków, te niezliczone miliony, które giną bez jednej 
myśli ludzkiej, oddane na żer klechom i znachorom”15. Walicki podkreślał, że mło-
dy Brzozowski nie potrafił jeszcze wyraźnie oddzielić religijności od patriotyzmu, 
z tego też powodu, identyfikacja z polskością uniemożliwiała mu proces odcho-

12 S. Brzozowski, Pamiętnik, Wrocław – Warszawa – Kraków 2007, s. 17.
13 Tamże, s. 94.
14 Tamże, s. 60 – 61.
15 S. Brzozowski, Kultura i życie, dz. cyt., s. 495.
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dzenia od religii, przez co ostateczne ją porzucił, co z kolei spowodowało poważny 
kryzys uczuć patriotycznych16.

Co jednak skłoniło Brzozowskiego do ponownej reinterpretacji światopoglądu 
religijnego? Mieczysław Sroka, jako pierwszy zauważył, że miały na to wpływ roz-
mowy polskiego filozofa z Anatolijem Łunaczarskim, który formułował wówczas 
teorię „bogotwórstwa”17. Łunaczarski rozumiał religię jako każdy światopogląd, 
który rozwiązuje konflikt między życiem ludzkim a prawami przyrody, który scala 
ze sobą rzeczywistość duchową i materialną18. Brzozowski zdał sobie sprawę, że 
kult nauki spowodował trywializację duchowego świata, odwartościował funda-
menty europejskiej kultury, odebrał jej znaczenie. Nietzsche, który pragnął na nowo 
przywrócić wielkość i sens europejskiej kulturze, opierając ją na pojęciu „mitu”, 
w rzeczywistości zaszczepił w nią nihilistyczne i dekadenckie pierwiastki. Autor 
Tako rzecze Zaratustra, wedle Brzozowskiego, doskonale diagnozował kryzys 
współczesnej kultury, ale nie potrafił znaleźć środków, które na nowo nadałyby jej 
sens. Nietzsche stawiał wprawdzie za wzór antyczną kulturę grecką19, podkreślając, 
że Grecy nieustannie narażeni byli na „chaos historii i historyjek; – na – semickie, 
babilońskie, lidyjskie, egipskie elementy kultury i tradycje”20, które z naporem do 
nich przenikały, ale mimo to, stawili im czynny opór. Grecy potrafili oprzeć się ze-
wnętrznym siłom, stworzyli własną kulturę, mity i filozofię, potrafili – jak wyrażał 
się Nietzsche – „organizować chaos”21. Brzozowski uznał, że błędem niemieckiego 
myśliciela było odrzucenie religii, ponieważ tylko ona może na nowo przywrócić 
współczesnemu człowiekowi wiarę w sens życia i świata.

Projekt rehabilitacji religii u Łunaczarskiego jest jednak swoisty, formułowany 
w duchu marksistowskim. W teorii tej nie ma miejsca na transcendentnego i nad-
naturalnego Boga, na obietnicę życia wiecznego i na znalezienie gotowego, raz na 
zawsze danego świata, przeciwnie: religia rosyjskiego filozofa jest propozycją po-
szukiwania Boga wewnętrznego, jest apelem do stworzenia go w sobie. Łunaczarski 
dążył tym samym do znalezienia mostu między teizmem i ateizmem, do realizacji 
marzenia pierwszych chrześcijan czy niektórych filozofów romantycznych o Kró-
lestwie Bożym na ziemi (w polskiej myśli filozoficznej koncepcje tę postulował 
August Cieszkowski)22. W poglądach Łunaczarskiego pociągało Brzozowskiego 
przekonanie, że marksizm nie musi łączyć się z ateizmem, że nie musi być radykal-

16 A. Walicki, Stanisław Brzozowski – drogi myśli, Warszawa 1977, s. 347.
17 S. Brzozowski, Listy, t. I, dz. cyt., s. 413.
18 A. Łunaczarski, Pisma wybrane, t. I, przeł. W. Zawadzki, Warszawa 1963, s. 643 – 649.
19 Nietzsche pisał: „Poskromienie nauki następuje dziś już tylko dzięki sztuce […] Ogromne 

zadanie i godność sztuki w tym zadaniu! Musi ona wszystko stworzyć na nowo i zupełnie sama 
na nowo zrodzić życie! Co ona potrafi, pokazują nam Grecy... Może jednak sztuka potrafi nawet 
stworzyć sobie religię, zrodzić mit?”, w: F. Nietzsche, Pisma pozostałe 1862 – 1875, przeł. B. Baran, 
Kraków 1993, s. 240.

20 R. Safranski, Nietzsche. Biografia myśli, przeł. D. Stroińska, Warszawa 2003, s. 135.
21 F. Nietzsche, Niewczesne rozważania, przeł. L. Staff, Kraków 2003, s. 121.
22 Zob. w: A. Cieszkowski, Ojcze Nasz, t. 1 – 3, Poznań 1922 – 1923. O relacji Brzozowskiego 

do myśli Cieszkowskiego zob. w: Niech Polacy się w końcu obudzą – Stanisław Brzozowski a kosz-
mary polskiego romantyzmu. (Rozmowa z Profesor Agatą Bielik-Robson przeprowadzona przez Ra-
dosława Wiśniewskiego), w: „Ruch Filozoficzny” 2010, tom LXVII, s. 261 – 262.



418 RADOSŁAW WIŚNIEWSKI

nie antyreligijny, ale autor Idei docenił przede wszystkim teorię, w której nie tylko 
poszukuje i poznaje się Boga, lecz także się go kreuje.

Brzozowski stopniowo przekonywał się do wielkiego znaczenia i potrzeby religii 
w życiu człowieka. Trzeba jednak zaznaczyć, że wpływ Łunaczarskiego tłumaczyć 
może wprawdzie redefinicję teoretycznych założeń religijnych Brzozowskiego, ale 
nie wyjaśnia rosnącej akceptacji i sympatii polskiego filozofa do katolicyzmu i Ko-
ścioła, jako dziejowej wspólnoty ludzi. Znaczącą rolę odegrał tutaj modernizm kato-
licki oraz filozof, który od tej pory stanie się kolejnym „mistrzem duchowym” autora 
Legendy, czyli John Henry Newman23. W tradycyjnym, ortodoksyjnym katolicyzmie 
odrzucały Brzozowskiego zbyt mocne tendencje racjonalistyczne oraz ontologizm 
teologii w wersji tomistycznej. Z modernistami katolickimi natomiast dzielił stanowi-
sko historyzmu, zakładające dziejową zmienność dogmatów oraz antyintelektualizm. 
Brzozowski odszedł od irracjonalizmu Nietzschego i Bergsona, przeciwstawiając mu 
pewną formę katolickiego racjonalizmu, potrafiącego opanować nietzscheański ży-
wioł i bergsonowski élan vital. „Nie znamy katolicyzmu – pisał autor Idei – i nie 
chcemy zrozumieć, że irracjonalistyczne usiłowania, jak u Nietzschego czy Bergsona, 
są niczym w porównaniu z tą głębokością podporządkowanego, opanowanego irra-
cjonalizmu, jaki jest w stanie objąć punkt widzenia Kościoła właśnie na terytorium 
historii”24. Brzozowski coraz silniej de-racjonalizował historię, w ludzkiej egzystencji 
poszukiwał „tajemnych sił”, „głębokich źródeł” czy „ukrytych mocy”, jak się wyrażał.

W liście z listopada 1909 r. do Salomei Perlmutter zaznaczał z przekonaniem: 
„Muszę być szczerym, wierzę całą istotą w to, że człowiek nie jest ostatnią for-
mą bytu, że świat ma jakieś głębokie znaczenie, w którym my jesteśmy jedną z sił 
określających – słowem – absolutnie jestem przeświadczony w prawdzie religii”25. 
W Legendzie dodawał: „Katolicyzm jest najtrwalszym z dzieł, stworzonym przez 
człowieka nowoczesnego. Kto chce stać poza nim, komu sumienie stać w nim nie 
pozwala, ten powinien o tym pamiętać […] Katolicyzm jest jedyną próbą historycz-
nego światopoglądu, ucieleśniającego się w instytucjach i faktach kulturalnych – to 
jest jego trwałą i wielka zasługą”26.

W czasach Brzozowskiego – ale i w obecnych – swe triumfy święciła teoria 
ewolucji Karola Darwina, która miała wyprzeć Boga z biologii. U schyłku swego 
życia, polski filozof nie traktował jej poważnie, określając ją mianem „doktrynki”, 
zderzając jej iluzje z głęboką myślą katolicyzmu. Autor Idei pisał: „Musimy sobie 
raz na zawsze zdać sprawę z tego, że katolicyzmu, jako konstrukcji umysłowej, lek-

23 Stanisław Świaniewicz twierdził, że wielki wpływ na docenienie katolicyzmu w poglądach 
Brzozowskiego miał przede wszystkim Sorel, piszący o religii katolickiej z estymą: „Sorel bardzo 
często mówi o katolicyzmie z ogromnym szacunkiem – pisał Świaniewicz – uznaje jego wielką rolę 
wychowawczą w przeszłości. W życiu dawnych ascetów, w duchu, który ożywiał klasztory, w entu-
zjazmie wiernych, gotowych na największe ofiary w imię swych wierzeń, widzi on największe w hi-
storii przykłady heroizmu, zrodzonego z uczuć wzniosłości” w: S. Świaniewicz, Psychiczne podłoże 
produkcji w ujęciu Jerzego Sorela, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne”, 1926, R. 24, s. 206.

24 S. Brzozowski, Przedmowa, w: J.H. Newman, Przyświadczenia wiary, przeł. S. Brzozowski, 
Warszawa 1915, s. 13 – 14.

25 S. Brzozowski, Listy, dz. cyt., s. 248.
26 S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studya o Strukturze Duszy Kulturalnej, Lwów 1910, 

s. 80 i 91 – 92.
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ceważyć nie można. Kto przypuszcza, że tak łatwą jest rzeczą zwalczać środkami 
przeciętnej ewolucjonistyczno-pozytywistycznej doktrynki tak subtelny, jak kato-
licki, światopogląd filozoficzny, ten nie zadał sobie fatygi nigdy ani katolicyzmu 
przemyśleć ani zapoznać się z nim z pierwszorzędnych, poważnych źródeł”27.

INTERPRETACJE KATOLICYZMU BRZOZOWSKIEGO

Andrzej Walicki uważał, że na zbliżenie się Brzozowskiego do katolicyzmu wy-
warło wpływ kilka czynników. Po pierwsze, ewolucja filozofii pracy i konsekwent-
ne przechodzenie od marksowsko-kantowskiej do marksowsko-historycznej wersji 
tej koncepcji. Największy wpływ na zredefiniowanie poglądów w tej kwestii miał 
włoski myśliciel Giambattista Vico, który uświadomił Brzozowskiemu doniosłość 
historycznych i społecznych determinantów ludzkiej egzystencji. Jednocześnie au-
tor Płomieni podpierał się autorytetem Sorela, jego ideą historiotwórczych mitów 
religijnych i uznaniem Kościoła katolickiego za jedną z najtrwalszych wspólnot 
historycznych, jaką ludzkość była dotąd w stanie wytworzyć. Orientację Brzozow-
skiego w stronę religii przyśpieszył niewątpliwie Bergson, dzięki któremu autor 
Idei przeniósł akcenty w filozofii pracy, kładąc nacisk nie na pracę bezpośrednio 
wytwórczą lecz na jej podmiotowe czynniki, na kształtowanie woli i charakteru 
oraz sprzyjające mu właściwości życia społecznego. Wiązało się to z docenieniem 
pozytywnego znaczenia wielkiej sfery religijno-obyczajowej w społeczeństwach 
preindustrialnych. Brzozowski doszedł więc do wniosku, że religia, którą jeszcze 
niedawno określał jako „tresurę nieodpowiedzialności”, jest w istocie „szkołą zdy-
scyplinowanej, odpowiedzialnej woli”.

Po drugie, kolejnym czynnikiem mającym wpływ na ewolucję polskiego filozo-
fa w stronę katolicyzmu były zarzuty oskarżające go o szpiegostwo na rzecz państwa 
zaborczego. Walicki stwierdził, że wzrastające poczucie osamotnienia i rozczarowa-
nia, podświadomie pchało Brzozowskiego w stronę religii. Tylko człowiek rozgory-
czony, skazany na ostracyzm, mógłby napisać: „Jak strasznie i beznadziejnie jestem 
sam. Moi uczniowie, mój Boże, mój Boże, najbardziej już sam jestem wobec moich 
«zwolenników». Znaleźć siły, by nazwać w potężnych symbolach wszystkie choro-
by i zdradliwe obłudy polskiej natury – ukazać je świadomości w silnym i jasnym 
świetle”28. I dalej: „Módl się. Modlitwa jest obecnością w dziedzinie praw i celów, 
zatopieniem się w tych sferach, gdzie istnieją prawa i idee. Tam jest granica. Stam-
tąd możesz myśleć o Bogu bez bałwochwalstwa. Staraj się żyć modlitwą, a nie po-
lemiką i przeciwstawieniem. Siła ginie w tym tarciu i nie rodzi się pewne światło”29.

Wreszcie po trzecie, Walicki słusznie zauważył, że długotrwała choroba i po-
czucie nadchodzącej śmierci, wpłynęło na pogłębianie się religijności Brzozowskie-
go. Choroba skłaniała go do szukania pociechy i odpowiedzi w dziedzinie spraw 
ostatecznych, wówczas to nasiliła się w jego pismach problematyka nieśmiertelno-
ści duszy, świata nadnaturalnego czy istnienia Boga. Zbliżające się doświadczenie 

27 Tamże, s. 74.
28 S. Brzozowski, Pamiętnik, dz. cyt., s. 165.
29 Tamże, s. 7 – 8.
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śmierci pchało polskiego filozofa w stronę Kościoła, rozumianego jako trwała i uni-
wersalna wspólnota ludzka30. W Pamiętniku i w ostatnich listach Brzozowskiego, 
śmierć jest jakby stale obecna: „Co mi po tym wszystkim? – pisał – Po co to piszę. 
Już przeszła, skończyła się młodość. Wiek dojrzały zastał bez sił, obciążonego prze-
szkodami, źle przygotowanego. Już nie ma atmosfery marzeń. Śmierć może czekać 
lata, ale potencjalnie, in idea stoi za ramieniem”31.

Na bardzo szczególny charakter katolicyzmu Brzozowskiego zwracał też uwagę 
Bohdan Cywiński: „Myśl Brzozowskiego – pisał – nie da się sprowadzić do żadnego 
z powszechnie znanych współczesnych mu kierunków ideowych. Dzieje się tak dlate-
go, że współistnieją w niej wątki zazwyczaj traktowane jako bardzo odległe, jeśli nie 
wręcz sprzeczne ze sobą [...]. Oryginalność i odrębność od przyjętych w jego epoce 
stereotypów, jaka cechuje spojrzenie Brzozowskiego na chrześcijaństwo, wywarła nie-
wątpliwy wpływ na formację filozoficzno-światopoglądową polskiej inteligencji”32.

Marian Zdziechowski z kolei uważał, że poglądy autora Legendy, były rzadkim 
przykładem istnienia myśli modernizmu katolickiego w polskiej filozofii pierw-
szej połowy XX w. Taki pogląd Zdziechowskiego nie dziwi, ponieważ sam był on 
zdeklarowanym entuzjastą modernizmu katolickiego, w który włączał siebie, Brzo-
zowskiego i Newmana33. W Gloryfikacji pracy czytamy: „Spotkaliśmy się z nim  
[z Brzozowskim – przyp. R.W.] we wspólnej czci dla kardynała Newmana, tego ze-
słańca z nieba, dla którego świat nadprzyrodzony był żywą rzeczywistością, rzeczy-
wistość zaś, w której żyjemy i toniemy – cieniem tak nikłym, że nawet w istnienie 
jej ciężko mu było uwierzyć”34.

30 Zob. w: A. Walicki, Stanisław Brzozowski – drogi myśli, dz. cyt., s. 372 – 374.
31 S. Brzozowski, Pamiętnik, dz. cyt., s. 28.
32 B. Cywiński, Problematyka religijna w pismach Stanisława Brzozowskiego, „Twórczość” 

1966, nr 6, s. 113.
33 Christopher Hollis w znakomitej książce poświęconej myśli Newmana, wyraził dużą wąt-

pliwość w to, czy angielskiego kardynała można w ogóle wpisywać w kierunek modernizmu ka-
tolickiego. Najważniejszymi cechami modernizmu katolickiego są: zakwestionowanie historycz-
nej pewności ewangelii, a zwłaszcza przekazów o życiu Jezusa Chrystusa, podważenie potrzeby 
istnienia Kościoła katolickiego jako instytucji oraz historyczna wykładnia jego dogmatów. Hollis 
stwierdził, że myśl Newmana nie podpada pod żadną z wyróżnionych cech. Po pierwsze, Newman 
z całą mocą podkreślał, że cała prawda chrześcijańska, zawiera się w życiu i naukach Chrystusa, 
że był on jedynym Synem Bożym zrodzonym z Maryi Dziewicy. Po drugie, Hollis udowadniał, 
że Newman nigdy nie podważał autorytetu Kościoła katolickiego, przeciwnie, zawsze wyrażał się 
o nim z szacunkiem i uznaniem. W Logice wiary możemy przeczytać: „Słowo Kościoła jest słowem 
Objawienia. To, że Kościół jest nieomylną wyrocznią prawdy, jest podstawowym dogmatem religii 
katolickiej, a powiedzenie: «wierzę w to, co Kościół podaje do wierzenia» – jest aktem przyświad-
czenia realnego, zawierającego w sobie wszelkie szczegółowe przyświadczenia zarówno pojęciowe, 
jak realne” w: J.H. Newman, Logika wiary, przeł. P. Boharczyk, Warszawa 1989, s. 127. Po trzecie, 
Newman akceptował wszystkie dogmaty Kościoła katolickiego, włącznie z tym, który dopiero co 
ustalono w jego czasach (dogmat o Niepokalanym Poczęciu). Angielski kardynał przekonywał, że 
katolicy nie dlatego uwierzyli w Niepokalane Poczęcie, ponieważ zostało ono ogłoszone dogmatem, 
ale Niepokalane Poczęcie dlatego zostało ogłoszone dogmatem, ponieważ chrześcijanie wierzyli 
w nie od dawna. Zob. w: Newman a moderniści, w: Ch. Hollis, Newman a świat współczesny, przeł. 
T. Mieszkowski, Warszawa 1970, s. 219 – 237.

34 M. Zdziechowski, Gloryfikacja Pracy. Myśli z pism i o pismach Stanisława Brzozowskiego, 
Kraków 1921, s. 101.
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EPILOG

Ostatni okres działalności filozoficznej Brzozowskiego jest najtrudniejszy do 
ocenienia, ponieważ najmniej o nim wiemy. Pamiętnik, czyli książka którą Brzo-
zowski pisał na łożu śmierci, przypomina bardziej zbiór aforyzmów, krótkich uwag, 
zaczętych i nieskończonych projektów myślowych, niż poważny wykład rzeczywi-
stych ówcześnie poglądów Brzozowskiego. Autor Idei miał świadomość tego, że 
umiera, dlatego w dużym pośpiechu pisał Pamiętnik, książkę po lekturze której Ka-
rol Irzykowski napisał: „Nie można obcować z wiecznie rozżarzonym węglem”35. 
W świetle tego wszystkiego bardzo trudno jest jednoznacznie orzec, jaki charakter 
miało nawrócenie Brzozowskiego na katolicyzm. Prawdą jest, że na łożu śmierci 
poprosił o wiatyk. Niektórzy wywodzą stąd, że pod koniec życia Brzozowski stał się 
katolikiem par excellence, że tuż przed śmiercią zaakceptował w końcu instytucję 
i hierarchię kościelną, liturgię, sakramenty i dogmaty. Taki pogląd wyznaje choćby 
Jan Maciejewski, który pisał z niezachwianym przekonaniem: „Można o Brzozow-
skim powiedzieć to samo, co papież Benedykt XVI powiedział o kardynale Newma-
nie: «łagodne światło wiary doprowadziło go od poznania prawdy o nim samym» 
[…] Wraca więc Stanisław Brzozowski, syn marnotrawny, zrozumiawszy, że to, 
czego szukał, było cały czas tak blisko. Nawrócenie Brzozowskiego było właśnie 
dlatego pełne i harmonijne, bo nie było jedynie aktem wiary, ale i pokory. Nie pole-
gało jedynie na przyjęciu bóstwa Chrystusa, ale również na poddaniu swojej duszy 
i intelektu przewodnictwu mistycznego Ciała Chrystusa – Kościołowi katolickie-
mu”36. Czy Maciejewski miał w pełni rację? Trudno jednoznacznie orzec. Ale warto 
dodać w tym miejscu (o czym był przekonany najwybitniejszy badacz myśli Brzo-
zowskiego – Andrzej Walicki), że autora Płomieni konwersja na katolicyzm i „zwrot 
ku Transcendencji”, były swego rodzaju hazardem, zakładem Blaise Pascala, który 
warto podjąć, ale nie z uwagi na prawdopodobieństwo wygranej lecz ze względu na 
wysokość stawki37.

Nie ulega wątpliwości, że z ideami katolicyzmu pogodziły Brzozowskiego 
głównie książki Newmana. W Pamiętniku czytamy: „Ciężkie i smutne nieraz godzi-
ny przeżyte z Grammar of Assent Newmana – pisał polski filozof – jego Apologią 
i listami przyniosły mi nieskończenie wiele pożytku. W obcowaniu z tym potężnym 
dobroczyńcą dusza moja zyskała pewne powinowactwo ze spokojem, tak całkowi-
cie jej dotąd obce. Nie potrafię wypowiedzieć, jak nieskończenie wiele zawdzię-
czam Newmanowi. Cierpię, że nie mogę mieć wszystkich jego dzieł. Jego książki są 
dla mnie jakby żywym, nieskończenie przekonującym, opanowującym światłością 
głosem. Czytanie ich już jest zlewem światła i spokojnie ufającego rozumu. Być 
może, nie dojrzeję nigdy do momentu, w którym potrafię spokojnie opowiedzieć, co 
zaszło w głębokich warstwach mego umysłu i woli za wpływem Newmana. Lubię, 
jak zaklęcie, te trzy litery J.H.N. – są one jakby dla mnie przypomnieniem”38.

35 Cyt. za: M. Sroka, Legendy Brzozowskiego, „Twórczość” 1966, nr 6, s. 135.
36 J. Maciejewski, Brzozowski i inni święci, w: Jest Bóg. Żyje Prawda. Inna twarz Stanisława 

Brzozowskiego, opr. M. Urbanowski, Warszawa 2012, s. 423 – 424.
37 Zob. w: A. Walicki, Stanisław Brzozowski – drogi myśli…, dz. cyt., s. 393 – 395.
38 S. Brzozowski, Pamiętnik, dz. cyt., s. 166 – 167.
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Można oczywiście snuć przypuszczenia: co byłoby, gdyby Brzozowski nie 
umarł, a dalej kontynuowałby pogłębioną lekturę pism kardynała. Na taką futurolo-
gię zdecydował się Andrzej Walicki, który pisał: „Najbardziej prawdopodobne jest 
więc przypuszczenie, że Brzozowski nadal zbliżałby się ku Kościołowi katolickie-
mu, starając się uporać z problemem niezbędności Absolutu i nieuniknionej przy-
padkowości ludzkiej egzystencji. Problem ten zajmował go zwłaszcza w ostatnim 
roku życia. Nie przestawał mieć jednak nadziei, że jego własna «filozofia pracy», 
pomimo swego oczywistego relatywizmu antropologicznego, może okazać się po-
mocna w rozwiązaniu tego zagadnienia. Doświadczenie naszego stulecia mogło-
by, z jednej strony, zdruzgotać sympatię Brzozowskiego do marksizmu, z drugiej 
zaś, wzmocnić jego przekonanie, że głębsze zrozumienie sensu pracy, jak również 
problemów ludzi pracy jest warunkiem wstępnym koniecznej i długo oczekiwanej 
reformy Kościoła”39.

Odchodząc jednak od futurologicznych przypuszczeń, jedno można skonstato-
wać: jakiekolwiek interpretacje późnej działalności filozoficznej Brzozowskiego 
muszą być narażone na domysły z dwóch powodów. Po pierwsze, główną lekturą 
tamtego okresu jest Pamiętnik, który stanowi raczej retrospekcyjny i emocjonalny 
zbiór luźnych fragmentów, aniżeli rzetelny i spójny wykład myśli Brzozowskiego. 
Po wtóre, odczytywanie pism kardynała Newmana zostało przecież nagle przerwane 
śmiercią Brzozowskiego, dlatego też każda wykładnia późnego okresu intelektual-
nego autora Legendy, musi być niepełna i oparta w jakimś stopniu na intuicji40.

PROBLEMAT KONWERSJI NA KATOLICYZM W PÓŹNEJ FILOZOFII 
STANISŁAWA LEOPOLDA BRZOZOWSKIEGO

STRESZCZENIE

Niniejszy artykuł traktuje o ewolucji poglądów polskiego filozofa Stanisława Leopol-
da Brzozowskiego, żyjącego na przełomie XIX i XX wieku. Mimo przedwczesnej śmierci, 
przeszedł on długą i skomplikowaną drogę intelektualną. Zaczynał jako ateista, odrzucający 
wartości religijne i patriotyczne. Potem zafascynował się filozofią Immanuela Kanta i Jo-
hanna Gottlieba Fichtego. Następnie na kanwie myśli Karola Marksa, sformułował swo-
ją, oryginalną koncepcję „filozofii pracy”. Brzozowski z upływem lat coraz mocniej zaczął 
doceniać rolę religii katolickiej w sferze społecznej i kulturowej. W ostatnich latach swego 
życia (1910 – 1911), jego „mistrzem duchowym” stał się – święty już dziś – kardynał John 
Henry Newman. W poglądach Brzozowskiego dokonuje się wówczas konwersja na katoli-
cyzm. Jaki charakter ona miała? Problemat ten próbuję rozwiązać w niniejszym artykule.

39 A. Walicki, Kołakowski i Brzozowski, w: Kołakowski i inni, pod red. J. Skoczyńskiego, Kra-
ków 1995, s. 23.

40 Podobny pogląd sformułował wiele lat temu Czesław Miłosz. Zob. w: Cz. Miłosz, Człowiek 
wśród skorpionów, Warszawa 1982, s. 111. Natomiast, długo trwającą polemikę autora Ziemi Ulro 
z Józefem Czapskim, dotyczącą charakteru katolicyzmu Brzozowskiego, w znakomity sposób zre-
kapitulowała Monika Anna Noga. Zob. w: M.A. Noga, Stanisław Brzozowski w kręgu „kultury” 
paryskiej, Fryburg 2019, s. 236 – 243.
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THE PROBLEM OF CONVERSION TO CATHOLICISM  
IN THE LATE PHILOSOPHY OF STANISLAW LEOPOLD BRZOZOWSKI

SUMMARY

This article is about the evolution of views of the polish philosopher Stanisław Leopold 
Brzozowski, who lived in the 19th and 20th centuries. Despite his premature death, he went 
through a long and intricate intellectual path. In the beginning, he was an atheist rejecting 
religious and patriotic values. Later he became fascinated with the philosophy of Immanuel 
Kant and Johann Gottlieb Fichte. Based on the thoughts of Karl Marx, he formulated his 
original concept of „labor philosophy”. Over the years Brzozowski began to recognize the 
importance of the Catholic religion in the social and cultural sphere. In the last years of his 
life (1910 – 1911), Cardinal John Henry Newman became his „spiritual master”. Newman is 
a Saint of the Catholic Church today. At that time Brzozowski’s views were converted into 
Catholicism. What was the nature of this conversion? This article is an attempt to answer this 
question.

DAS PROBLEM DER KONVERSION ZUM KATHOLIZISMUS  
IN DER SPÄTEN PHILOSOPHIE VON STANISŁAW LEOPOLD BRZOZOWSKI

ZUSAMMENFASSUNG

Dieser Artikel befasst sich mit der Entwicklung der Ansichten des polnischen Philos-
ophen Stanisław Leopold Brzozowski, der im 19. und 20. Jahrhundert lebte. Trotz seines 
frühen Todes durchlief er einen langen und komplizierten intellektuellen Weg. Anfangs war 
er ein Atheist, der religiöse und patriotische Werte ablehnte. Später begeisterte er sich für die 
Philosophie von Immanuel Kant und Johann Gottlieb Fichte. In Anlehnung an die Gedanken 
von Karl Marx formulierte er sein ursprüngliches Konzept der „Arbeitsphilosophie”. Im 
Laufe der Jahre begann Brzozowski, die Bedeutung der katholischen Religion im sozialen 
und kulturellen Bereich zu erkennen. In seinen letzten Lebensjahren (1910 – 1911) wurde 
Kardinal John Henry Newman sein „geistiger Meister”. Newman ist heute ein Heiliger der 
katholischen Kirche. Zu dieser Zeit konvertierten Brzozowskis Ansichten zum Katholizis-
mus. Welcher Art war diese Konversion? Dieser Artikel ist ein Versuch, diese Frage zu beant-
worten.
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Religia zawsze była przedmiotem zainteresowania, nie tylko teologów, ale tak-
że filozofów i naukowców rozmaitych profesji. Opisywano i rozumiano ją różnie 
w zależności od przyjętej metodologii, kryteriów rozumienia przedmiotu, geogra-
ficznego bądź kulturowego kontekstu epoki. Nie mniej tym, co charakteryzuje reli-
gię jest jej powiązanie ze sprawowanym obrzędem. Sposób oddawania czci Bogu, 
czy też bóstwom, zawsze odzwierciedlał kulturową złożoność i koloryt czasu oraz 
mentalność ludzi wierzących. Kult religijny wyznaczał także kierunki polityczne 
– był związany z wyznaczaniem świąt, czy uroczystości państwowych. Życie było 
podporządkowane religii i świątynnym rytuałom1.

W epoce renesansu refleksja filozoficzna zwróciła się ku humanizmowi. Domi-
nujący antropocentryzm wyrażał się zarówno w sztuce ukazującej fizyczne piękno 
ludzkiego ciała jak i technicznych projektach i wynalazkach świadczących o potędze 
umysłu. Sama religia jednak utrzymała swą dogmatyczną argumentację jeszcze przez 
kolejne stulecia. Poważne zmiany światopoglądowe nastąpiły w XVII i XVIII wieku. 
Oświecenie odmieniło podejście do kwestii religijnych wyznaczając nowe kierunki 
jej oceny, opisu i realizacji. Gwałtowny rozwój przyrodoznawstwa i nauk ścisłych do-
prowadza do czysto rozumowego interpretowania zjawisk zachodzących w świecie. 
Wobec pytań jakie stawia nauka, argumentacja religijna okazuje się niewystarczająca, 
a czasem wręcz sprzeczna z odkryciami filozofów i nowożytnych fizyków. Zaistnia-

*  Ks. Szymon Andrzej Berger – absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie 
(magisterium z teologii), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7185-0518  E-mail: saberger92@
gmail.com.  

1 Wnikliwie i szeroko opisał to Mircea Eliade swoich pracach: Traktat o historii religii, tłum. 
J.W. Kowalski, Warszawa 2020; Historia wierzeń i idei religijnych, t. I., tłum. S. Tokarski, Warsza-
wa 2007; t. II, tłum. S. Tokarski, Warszawa 2008, t. III., tłum. A. Kuryś, Warszawa 2008. 
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łe wówczas różnice pomiędzy przedstawicielami Oświecenia angielskiego, niemiec-
kiego i francuskiego doprowadziły do poważnej zmiany w rozumieniu idei Boga. 
La Mettrie, d’Holbach, Diderot, Voltaire, Rousseau w ideach deizmu, ateizmu 
i agnostycyzmu zerwali z dotychczasowym starożytnym i średniowiecznym ob-
razem Boga bliskiego i obecnego w życiu człowieka. Radykalny empiryzm ency-
klopedystów zanegował objawieniowe tezy głoszone przez Kościół a tym samym 
zasadność kultu religijnego2. Nastąpiła silna polaryzacja pomiędzy ateizmem a re-
ligią, argumentacją racjonalistyczną, a wynikającymi z Objawienia twierdzeniami 
dogmatycznymi.

W tym czasie swoistej syntezy pojęć religijnych z oświeceniowymi ide-
ami dokonał jeden z najwybitniejszych filozofów epoki nowożytnej – Immanuel 
Kant. W swojej refleksji nad rolą moralności w życiu społecznym nie odrzucił religii 
jako takiej. Natomiast zaproponował nowatorski sposób jej ujęcia. Opisał znaczenie 
i zadania religii ale bez odwoływania się do jej teologicznych uzasadnień. W swojej 
pracy Kant dokonał reinterpretacji pojęć religijnych takich jak: Bóg, życie wieczne 
czy nieśmiertelność duszy i skonfrontował je z oświeceniowymi tezami. Filozo-
ficzny wysiłek niemieckiego myśliciela zaowocował ważnymi dla refleksji etycz-
nej i religijnej dziełami takimi jak: Krytyka czystego rozumu, Krytyka praktycznego 
rozumu i Religia w obrębie samego rozumu. Także obecnie, gdy coraz wyraźniej 
dostrzegamy rozbieżność pomiędzy życiowymi postawami a religijnymi zasadami 
dobra, analiza kantowskiego uzasadnienia moralności może pomóc w ukazaniu ra-
cji etyki chrześcijańskiej. Przypomnienie kantowskich badań, których argumentacja 
wykracza poza konfesyjne wywody może także pomóc w prowadzeniu dialogu z co-
raz bardziej sekularyzującym się światem. Jeśli bowiem Kant oparł swoją refleksję 
na założeniach, które pozwoliły mu zaproponować rozstrzygnięcia etyczne nie jako 
rezultat objawieniowej treści religijnej ale jako wynik czystej refleksji rozumowej, 
to pokazał, że motywem dobrego postępowania nie musi być Bóg (Objawienie), 
ale racjonalne odkrycie wyprowadzonej z praw powszechnej powinności moralnej.

WPŁYW METAFIZYKI NA MORALNOŚĆ

Historia filozofii przedstawia metafizykę w różnych sposobach jej realizacji 
w zależności od czasów, tła historycznego, światopoglądu i kategorii poznawczych. 
Do najwybitniejszych myślicieli, którzy mieli istotny wpływ na metafizykę, to oczy-
wiście Arystoteles, a także twórca samego terminu – Andronikos z Rodos. Miała ona 
również ogromne znaczenie dla filozofii scholastycznej – św. Tomasza z Akwinu, 
oraz dla współczesnych myślicieli tomistycznego egzystencjalizmu jak Étienne Gil-
son3, czy ojciec Mieczysław Albert Krąpiec. Wbrew klasycznej myśli metafizycznej 
założenia oświeceniowe, negowały dotychczasową wiedzę spekulatywną. Zostały 
odrzucone dogmatyczne argumenty oraz religijna terminologia. W skutek rozwoju 

2 Por. K. Szocik, Ateistyczne nurty filozofii Oświecenia. Wpływ skrajnego materializmu i racjo-
nalizmu, RFI XIX/1(2013), s. 20.

3 Zob. Tematykę metafizyki Kanta porusza w swojej książce É. Gilson, Byt i istota, tłum. P. Lu-
bicz, J. Nowak, Warszawa 1963, s. 160–176.
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przyrodoznawstwa opartego na materializmie i empiryzmie wiedza teoretyczna oka-
zała się niewystarczająca do opisywania rzeczywistości, a zwłaszcza uzasadniania 
etyki. Na kanwie sporów o zasadność metafizyki pojawiły się nowe kategorie po-
znawcze i kierunki filozoficzne.

W epoce oświecenia sytuację, w której znalazła się metafizyka dostrzegł wy-
bitny filozof z Królewca – Immanuel Kant. W przedmowie do pierwszego wyda-
nia Krytyki Czystego Rozumu, napisał: „Był czas, gdy nazywano ją królową nauk, 
i jeżeli wolę bierze się za czyn, zasługiwałaby ona rzeczywiście na to zaszczytne 
miano z uwagi na znamienitą ważność jej przedmiotu. Głos mody epoki każe dziś 
okazywać jej zupełną pogardę, a ta matrona, odepchnięta i opuszczona skarży się 
jak Hekuba: modo maxima rerum, tot generis natisque potens – nunc trahor exul, 
inops”4. Kant dostrzegł, że wobec nauk ścisłych, metafizyka potrzebuje rozumowe-
go uzasadnienia oraz praktycznego zastosowania, a więc musi zostać pozbawiona 
dogmatycznej argumentacji, bezsilnej wobec idei racjonalizmu. Wiedza teoretycz-
na przestała posiadać aparat pojęć opisujących uniwersalne i niepodważalne pra-
wa czystego rozumu5. Królewiecki myśliciel na przykładzie nauk matematycznych 
jasno uwypuklił nie koherencyjność wiedzy teoretycznej z racjonalną. W algebrze 
na przykład operuje się konkretnymi danymi, dzięki którym swoje poznanie moż-
na oprzeć na czysto empirycznym doświadczeniu6. Wywód jest logiczny a przez 
to również i niepodważalny, bardziej możliwy do udowodnienia niż spekulatywne 
pojęcia nie mające żadnego, empirycznego uzasadnienia. Kant odrzucił w metafi-
zyce jej spekulatywność i dogmatyzm, ale nie wyeliminował całkowicie ze swoich 
rozważań. Zaczął ją rozumieć jako naturalną skłonność i przedmiot wiary praktycz-
nej7. Okazała się niezbędna, aby opisać kategorie czystego rozumu, którymi są Bóg, 
wolność i nieśmiertelność8. Jak jednak udało się pogodzić idee czystego rozumu 
z metafizyką?

Otóż należy najpierw zwrócić uwagę na jego rozróżnienie sądów. Wyróżnia on 
sądy syntetyczne, które charakterystyczne są dla matematyki, od sądów a priori, 
które służą do poznania pojęć trwałych i niezmiennych. Według Kanta metafizyka 
ma za cel rozszerzać poznanie i dlatego twierdzi, że jako nauka posługuje się sąda-
mi, które z jednej strony poszerzają naszą wiedzę i wykraczają po za podmiot (sądy 
syntetyczne), z drugiej zaś sądami, które zawiera ludzki umysł, a także są niezależne 
od doświadczenia, czyli są trwałe i niezmienne (a priori). Według koncepcji Kanta 
metafizyka opiera się tylko i wyłącznie na sądach syntetycznych a priori9. Dla teo-
logii, etyki a także religii oznacza to, że dzięki zdolnościom rozumu teoretycznego, 

4 Cytat z Metamorfozy Owidiusza tłumaczy się następująco: „niedawno jeszcze najpotężniejszą 
w państwie, silną tylu zięciami i synami, teraz wloką mnie, bezsilną, na tułaczkę i nędzę”. Zob. 
I. Kant, Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, Kęty 2001, s. 23.

5 I. Kant, Krytyka czystego, s. 25.
6 I. Kant, Krytyka czystego, s. 35.
7 Por. E. Coreth, H. Schondorf, Filozofia XVII i XVIII wieku, tłum. P. Gwiazdecki, Kęty 2006, 

s. 200.
8 Zob. Szerzej na temat metafizyki według Kanta pisze A. Banaszkiewicz, Między światem 

dostępnym zmysłom a transcendencją, Łódź 2013, a także J. Jusiak, Metafizyka a poznanie bezpo-
średnie. Tradycyjny i współczesny kształt zagadnienia, Lublin 1998.

9 I. Kant, Krytyka czystego, s. 63 – 64.
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pojęcie Boga, nieśmiertelności i wolności można uzasadnić jako realne, co zresztą 
jest celem metafizyki10. W ten sposób Kant wyróżnia metafizykę przyrodniczą, któ-
ra polega na spekulatywnym zastosowaniu w obrębie czystego rozumu, od metafi-
zyki moralności, która znajduje praktyczne zastosowanie. Według niego z sądów 
a priori da się całkowicie wyprowadzić działanie moralne11. Tym samym prawo 
moralne zawsze będzie rozpoznawane za pomocą sądów a priori12. W przeciwień-
stwie do metafizycznego, klasycznego ujęcia moralności, które Kant postrzegał jako 
arbitralne i dogmatyczne, czysty rozum uwzględnia wolność jako jedną z władz ro-
zumu. Pojęcie wolności zawsze będzie uwzględniał jako pragmatyczne zastosowa-
nie norm moralnych. Pod koniec Krytyki czystego rozumu, autor, rozróżnił wolę 
własną, która kieruje się wyłącznie popędami, od wolnej woli własnej, która opiera 
się na rozumowym zastosowaniu praktycznym. Tym sposobem, filozof z Królewca, 
wprowadził czytelnika do kolejnego swojego dzieła: Krytyki praktycznego rozumu. 
W nim zamierzał udowodnić, że rozum „nadaje prawa, które są imperatywami, tj. 
obiektywnymi prawami wolności i które powiadają, co się dziać powinno”13.

Krytykę praktycznego rozumu Immanuel Kant rozpoczął od rozróżnienia za-
sad subiektywnych od obiektywnych. Pierwsze są maksymami, które angażują 
wolę podmiotu poprzez pobudzenie pożądania, wskutek czego jednostka odnajduje 
w nich upodobanie. Drugie natomiast są prawami, za którymi mocą obiektywnej 
prawdy może opowiedzieć się każdy ludzki rozum. Treść owych praw jest obo-
wiązywalna dla wszystkich podmiotów14. Jednak pomimo powszechności praw, 
tym co determinuje wolę nie jest sam rozum a imperatyw. Jest to powinność, która 
pobudza podmiot do podjęcia czynności, postępowania według uniwersalnych za-
sad15. Dla pojęcia moralności w filozofii Kanta fundamentalne zatem będzie pojęcie 
imperatywu kategorycznego, który wyraził w najbardziej znanym zdaniu Krytyki 
praktycznego rozumu: „postępuj tak, aby maksyma twej woli zawsze mogła mieć 
zarazem ważność jako pryncypium prawodawstwa powszechnego”16. Postępowanie 
moralne jest prawem kategorycznym, a więc nie zależnym od wolnej woli jednostki, 
ale zawartym a priori w umyśle17. Swoją koncepcję prawa moralnego Kant rozwa-
żał w kontekście pojęcia wolności, świętości, nieśmiertelności i szczęścia. W jakiś 
sposób prowadzą one do konieczności Boga i wiary. Trzeba jednak pamiętać, że 

10 I. Kant, Krytyka czystego, s. 316.
11 Tamże, s. 614.
12 Tamże, s. 496.
13 Tamże, s. 592.
14 I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, tłum. J. Gałecki, Warszawa 1984, s. 31.
15 Kant zauważył, że maksymy, są subiektywnymi prawidłami. Nazwał je imperatywami hipo-

tetycznymi, które ukierunkowują wolę na osiągniecie jakiegoś celu gdzie liczy się tylko skutek. Pra-
wa praktyczne natomiast, określił jako imperatyw kategoryczny. W nich nie chodzi już tylko o su-
biektywny skutek, ale o działanie uniwersalne, nakłaniające wolę każdego podmiotu. Por. I. Kant, 
Krytyka praktycznego, s. 32 – 33.

16 I. Kant, Krytyka praktycznego, s. 53. W Uzasadnieniu metafizyki moralności Kant pisze 
w bardzo podobny sposób: „Postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem 
chcieć, żeby stała się powszechnym prawem”, I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, red. 
Immanuel Kant, tłum. M. Wartenberg, Warszawa 1984, s. 50.

17 I. Kant, Krytyka praktycznego, s. 120 – 121.
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wymienione pojęcia są kategoriami rozumu i Kant podejmuje refleksję wyłącznie 
na gruncie refleksji filozoficznej. Oznacza to, że nie są nauczeniem teologicznym. 
Występują zaś jako postulaty praktycznego rozumu.

POSTULATY PRAKTYCZNEGO ROZUMU

Pierwszym z postulatów prawa moralnego jest władza wolności. Idee Oświece-
nia rozumiały ją jako przyrodzoną władzę empiryczną, lub opisywały według zasad 
psychologicznych. Z takimi koncepcjami nie zgadzał się Kant, ponieważ twierdził, 
iż rozpoznaje się ją za pomocą kategorii osądu a priori czystego rozumu. Myśliciel 
nie opisywał wolności w kategoriach empirycznych, natomiast dostrzegł, że w ludz-
kim rozumie są zawarte jej transcendentalne treści. Tak ujęta władza wolności była 
dla niego realna, ponieważ zauważył, iż wola jest pobudzana do obiektywnego 
sądu rozumowego przez prawo moralne. Uważał, że „jest prawem przyczynowości 
[dokonującej się] przez wolność”18. Moralność wyrażona w kategoriach praktycz-
nego rozumu otwiera na „świat inteligibilny”, w którym obowiązują niezmienne, 
konieczne prawa etyczne19. W przeciwieństwie do świadomości intelektu, który wy-
raża się w sposób teoretyczny, dla władzy wolności, źródłem są praktyczne prawa. 
Ich stabilność i nieodwołalność bowiem tkwi jednocześnie w spekulatywnych jak 
i apriorycznych koncepcjach rozpoznawania władzy wolności. Tymi zasadami nie 
można więc kierować się według własnego uznania, ale należy poznawać je przez 
sam fakt doniosłości ich uniwersalizmu oraz konieczności działania według nie-
zmiennych formuł.

Z racji niezmienności i trwałości owych praw, Kant określił je jako święte. Sło-
wo to pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza „oddzielenie”, „rozdzielenie” sfery 
sacrum od profanum20. Jednakże definicja świętości, według niemieckiego filozofa 
była zupełnie inna. Nie ma w niej nic z konfesyjnej narracji. Rozumiał ją w kon-
tekście doskonałości moralnej, do której ma dążyć podmiot i za pomocą rozumu 
urzeczywistniać w świecie niezmienne prawa moralne. Autor Krytyki praktyczne-
go rozumu, podał zatem następującą definicję: „całkowita zgodność woli z prawem 
moralnym jest świętością, doskonałością, do której nie jest zdolna żadna rozum-
na istota [należąca do] świata zmysłów w żadnej chwili naszego istnienia”21. Kant 
świętość rozumiał jako doskonałość moralną, która polega na całkowitym scaleniu 
woli podmiotu z prawem moralnym. Wtedy i tylko wtedy może urzeczywistnić się 
dobro moralne. Polega ono na wypełnieniu obiektywnych norm w praktyce. Kon-
sekwentne wypełnianie owych zasad jest drogą ku moralnej doskonałości poprzez 
wolę i miłość. „To zatem jedynie miłość praktyczną ma się na myśli w owej kwinte-
sencji wszystkich praw. W tym rozumieniu kochać Boga znaczy: chętnie wypełniać 
Jego przykazania; kochać zaś bliźniego znaczy: chętnie wypełniać wszelki wobec 

18 Tamże, s. 81.
19 I. Kant, Krytyka praktycznego, s. 154 – 155.
20 Zob. X. Leon-Dufour, Słownik teologii biblijnej, tłum. K. Romaniuk, Poznań – Warszawa 

1985, s. 972.
21 I. Kant, Krytyka praktycznego, s. 197.
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niego obowiązek”22. Kant zauważył jednak, że czasami zachodzą sytuacje, kiedy 
podmiot za pomocą rozumu rozpozna prawa moralne, ale nie chce ich wypełniać 
w praktyce. Wówczas, jeśli nadal chce podążać ku doskonałości, powinien odkryć 
je jako powinność23. Oznacza ona wówczas poświecenie się zasadom moralnym 
ze względu na samą miłość do nieodwołalnych zasad, które myśliciel nazwał na-
kazem moralnym24. Dzięki niemu człowiek, jako autonomiczny podmiot prawa 
moralnego25 dąży do doskonałości odkrywając, że „wszelki przepis Ewangelii, 
usposobienie moralne w całej jego doskonałości, tak jak jest ono jako ideał świętości 
niedoścignione dla wszelkiego stworzenia, a mimo to jest prawzorem, do którego 
powinniśmy starać się zbliżyć i dorównać mu w przerwanym, ale nieskończonym 
postępie”26. Świętość zatem, Kant rozumiał jako nieskończony proces jednoczenia 
woli podmiotu z prawem moralnym27. W swoich rozmyślaniach doszedł do wnio-
sku, że pełnia doskonałości jest możliwa do osiągnięcia w perspektywie wieczności. 
Tylko w niej jednostka całkowicie scala wolę z niezmiennymi zasadami moralnymi.

Dla królewieckiego filozofa pojęcie wieczności przyczyniło się do refleksji nad 
nieśmiertelnością, którą zaprezentował jako drugi postulat praktycznego rozumu28. 
Ta idea była wynikiem rozważań na temat nieustannego procesu doskonalenia się 
podmiotu. Osiągnięcie najwyższego dobra Kant postrzegał jako przeznaczenie na-
tury ludzkiej oraz cel nadrzędny względem motywu, który rozumiał jako szczęśli-
wość29. Opisał ją jako „stan rozumnej istoty w świecie, której w całości jej istnienia 
wszystko wiedzie się zgodnie z [jej] życzeniem i wolą; polega ona więc na zgodno-
ści natury z całkowitym celem tej istoty, jak również z istotnym motywem determi-
nującym jej wolę”30. Autor Krytyki praktycznego rozumu zdefiniował szczęśliwość 
nie tylko jako zgodność natury ludzkiej z prawem moralnym czy powód determinu-
jący wolę, lecz również opisał w kategoriach transcendentalnych. Wytrwałe bowiem 
dążenie do celu, przechodzenie od niższych do wyższych stopni doskonałości, jest 
dla podmiotu nieustannym postępem. Kant dostrzega, skończoność istoty rozumnej, 
lecz skoro proces zmian jakości moralnej ma trwać w nieskończoność a także wy-
kracza „nawet po za życie doczesne”31 musi istnieć istota nieskończona i nieogra-
niczona czasem stanowiąca gwarancję osiągniecia najwyższego dobra. Tak zrodziła 
się idea Boga – trzeciego postulatu praktycznego rozumu.

Dla istoty rozumnej konieczne jest odniesienie się do Boga, aby lepiej zro-
zumieć kategorie wolności, świętości, nieśmiertelności, czy szczęśliwości. Po 

22 I. Kant, Krytyka praktycznego, s. 137.
23 Zob. W. Kozyra, Kant o woli i wolności, [w:] EF 65(2018),  s. 100 – 101.
24 I. Kant, Krytyka praktycznego, s. 139.
25 I. Kant, Krytyka praktycznego, s. 144. Por. M. Wojewoda, Kantowska filozofia religii i jej 

współczesna recepcja, w: Filozofia Kanta i jej recepcja, red. D. Bęben, A.J. Noras, Katowice 2011, 
s. 250.

26 I. Kant, Krytyka praktycznego, s. 138.
27 Tamże, s. 198.
28 Por. M. Wojewoda, Kantowska filozofia religii, s. 247.
29 I. Kant, Krytyka praktycznego, s. 234. Por. M. Wojewoda, Kantowska filozofia religii. s. 249.
30 I. Kant, Krytyka praktycznego, s. 201.
31 Tamże, s. 199.



431RELIGIA ROZUMU I MORALNOŚCI IMMANUELA KANTA

pierwsze dlatego, ponieważ prawo moralne pobudza wolę ku najwyższemu do-
bru, a nie byłoby to możliwe do zrealizowania, jeśli skutek nie byłby proporcjo-
nalny do przyczyny. Niezbędne zatem było wprowadzenie przez Kanta idei Boga 
– poręczyciela dobra najwyższego32. Po drugie, najwyższe dobro można osiągnąć 
odwołując się do rozumnej natury, której twórcą jest Bóg, istota pierwotna, urze-
czywistniająca szczyt doskonałości moralnej33. Jeżeli Bóg jest istotą najwyższą 
to kieruje podmiot ku nieskończoności w procesie moralnego doskonalenia się. 
W tym momencie pojawiają się pytania o zasadność kultu religijnego. Czy Bóg 
– poręka osiągniecia całkowitej zgodności woli z prawem moralnym zasługuje na 
oddanie czci poprzez praktyki religijne? Czy w procesie doskonalenia moralnego 
jakiekolwiek znaczenie ma sprawowanie nabożeństw i uczestnictwo w świętach ko-
ścielnych? Jakie w ogóle znaczenie ma religia dla prawa moralnego? I wreszcie, 
jak Kant sam rozumiał wiarę, skoro odrzucił jej objawienie, głoszone z kościelnych 
ambon?

RELIGIA ROZUMOWA

Koncepcja religii i wiary według Kanta koncentrowała się na rozumie oraz 
praktycznym zastosowaniu prawa moralnego34. W jego kluczowym dziele dla filo- 
zofii religii Religia w obrębie samego rozumu, przeprowadził wywód całkowicie 
zgodny z założeniami oświeceniowymi. W duchu epoki podjął kwestie racjonalnego 
uzasadnienia wiary i ukazał konfesyjne definicje nie na gruncie dogmatyzmu teolo-
gii, lecz refleksji filozoficznej. W swoich rozważaniach zdystansował się zarówno 
od argumentacji objawieniowej jak i cechującej klasyczną metafizykę. Przedmiotem 
refleksji dla niemieckiego myśliciela była oczywiście istota nieskończona, jednak-
że ujęta racjonalnie, dlatego też nazwana – Bogiem filozofów. Nie jest on bliski 
i obecny w życiu człowieka, jak by tego chciała teologia lecz ideą, najwyższą normą 
rozumowego prawa moralnego. Konsekwencją rozmyślań Kanta było zanegowanie 
kultu. Uważał, że Bóg pojmowany jako idea nie potrzebuje kościelnych nabożeństw 
czy modlitw35. Najdoskonalszą formą uwielbienia Go było natomiast doskonałe wy-
pełnienie prawa moralnego36.

32 I. Kant, Krytyka praktycznego, s. 201 – 202
33 Tomasz Kupś interpretując to zagadnienie wyklucza działanie łaski, jako narzędzia wspo-

magającego w rozwoju moralności. Pomija warunek istnienia Boga i akcentuje samodzielność jed-
nostki w procesie doskonalenia się. Por. T. Kupś, Immanuel Kant a protestantyzm, GRE XI(2017), 
s. 144 – 145.

34 Por. T. Kupś, Religia rozumowa a wiara kościelna w filozofii Immanuela Kanta – historia 
pewnej alegorii, RF LXV(2008)1, s. 116 – 117.

35 Według Kanta na człowieku nie ciąży odpowiedzialność przed Bogiem za sprawowanie 
kultu, kościelnych nabożeństw, czy modlitwę, stanowczo je odrzuca nazywając zabobonem. Por. 
E. Coreth, H. Schondorf, Filozofia s. 224.

36 Por. A. Bobko, Kant i jego religia rozumu, w: I. Kant, Religia w obrębie samego rozumu, 
Kraków, 1993, s. 15.
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Pośród wielu religii na świecie, Kant najbardziej docenił racjonalizm i powszech-
ność chrześcijaństwa37. Zwrócił uwagę na odłączenie się wierzących w Chrystusa 
od świątynnego kultu narodu wybranego i przejście do rozumowego postrzegania 
kwestii wiary. Według niego chrześcijaństwo ma charakter uniwersalny i dlatego za-
liczył je do religii naturalnych. Stwierdził również, iż najlepiej odzwierciedliło idee 
prawa moralnego. Religię, która wzięła swój początek od Jezusa z Nazaretu, nazwał 
„czystym praktycznym pojęciem rozumu”38. Z tego powodu odrzucił kościelny in-
stytucjonalizm z jego zwierzchnikami i urzędnikami budując religijny uniwersalizm 
na wzajemnej zgodzie członków wspólnoty i nauczycielach prawa moralnego.

Elementem kluczowym dla chrześcijańskiego naturalizmu był według niego 
subiektywny akt wolności. Dzięki niemu istota rozumna w nieustannym dążeniu 
do najwyższego dobra może dokonać wyboru między przyjęciem prawa moralnego 
a rezygnacją z niego. Zauważył, że nie każdy podmiot subiektywnym aktem woli 
obiera powszechne i niezmienne zasady moralne za maksymę. Istota rozumna bo-
wiem zawsze ma możliwość odstąpienia od uniwersalnych zasad i niepołączenia ich 
z regułą swojego życia, ponieważ wybór prawa moralnego nie jest naturalną pre-
dyspozycją rozumu39. Niewierność wobec tych prawideł myśliciel postrzegał jako 
przyczynę zła. Autor Religii w obrębie samego rozumu rozpoczął od następującego 
stwierdzenia: „Świat pogrąża się w złu – to skarga stara jak historia […]. Wszyscy 
wywodzą jednak początek świata od dobra: od złotego wieku, od życia w raju, albo 
od życia jeszcze szczęśliwszego, [od pozostania] we wspólnocie z niebiańskimi 
istotami. Szybko jednak godzą się z tym, że szczęście znika jak sen, a zapadanie 
w zło (moralne, z którym fizycznie idzie zawsze w parze) pędzi coraz szybciej do 
złowrogiego końca, tak iż my sami żyjemy już teraz […] u kresu czasu, sąd osta-
teczny, zagłada świata stoi u drzwi”40. Kant stwierdził, iż źródło zła nie jest przy-
sposobione rozumnej naturze ludzkiej, a maksymie, którą obiera podmiot41. Jeśli 
istota rozumna przestaje kierować się prawidłami o powszechnych, kategorycznych 
zastosowaniach to wówczas w praktyce popełnia zło. To jednak co zostaje przyjęte 
za maksymę nie podlega empirycznej weryfikacji lecz jest czystym aktem wolności. 
Moralnie dobry więc jest ten, kto obiera prawo moralne za nadrzędną zasadę po-
stępowania i ku powszechnym regułom kieruje całą swoją chęć przestrzegania nie-
zmiennych prawideł42. Wolna wola jednostki zatem, stała się dla myśliciela główną 
przyczyną zła występującego na świecie. Zło zatem ma charakter subiektywny 
i „czymś najbardziej niestosownym jest wyobrażać sobie, że zło moralne zostało 
nam przekazane przez pierwszych rodziców”43.

37 Por. E. Coreth, H. Schondorf, Filozofia, s. 224.
38 I. Kant, Religia w obrębie samego rozumu, tłum. A. Bobko, Kraków 1993, s. 192.
39 I. Kant, Religia, s. 50. Autor wyróżnił trzy rodzaje skłonności do zła. Pierwsza, to naturalna 

ułomność, polegająca na łamaniu przyjętych przez siebie maksym. Druga, to nieuczciwość, czyli 
mieszanie pobudek niemoralnych z moralnymi. Trzecia, jest złośliwość, którą Kant interpretuje jako 
przyjmowanie złych prawideł. Por. I. Kant, Religia, s. 51.

40 I. Kant, Religia, s. 39.
41 Tamże, s. 41.
42 I. Kant, Religia, s. 42 – 49.
43 Tamże, s. 63.
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Kant porusza kwestię religii w kontekście dążenia istoty rozumnej ku najwyż-
szemu dobru i odnalezienia źródła zła na świecie. Rozróżnia zatem religię kultu od 
religii moralności. Zauważył, że w pierwszym znaczeniu ludzki rozum niechętnie 
podejmuje się pracy nad doskonaleniem samego siebie, i dlatego warunkuje swoją 
szczęśliwość od przestrzegania Bożych przykazań. Wszelkie niemoralne działania 
nie mają większego znaczenia, ponieważ Boga zawsze można przebłagać modli-
twami. Jednostka sama z siebie nie musi nic czynić, gdyż gwarantem jej moralności 
jest tylko i wyłącznie Bóg. W takim rozumieniu religia zawsze potrzebowała kultu 
ekspiacyjnego, oddawania czci istocie najdoskonalszej poprzez modlitwy i nabo-
żeństwa a także konieczni byli kapłani – pośrednicy pomiędzy sacrum a profanum. 
Taka wizja dla niemieckiego myśliciela jest nie do przyjęcia, ponieważ człowiek 
nieustannie doskonali się dokonując wyborów zgodnych ze swoimi prawidłami, 
które swoje źródło upatrują w powszechnych zasadach moralnych. Religia moral-
ności, o której tutaj mowa, stawia bardzo konkretne wymagania. Wszystko bowiem 
zależy od subiektywnego prawa woli. Jeśli podmiot sam posługuje się wolną wolą, 
obiera prawo moralne za maksymę, doskonali się poprzez przestrzeganie powszech-
nych zasad to staje się moralnie dobry dzięki samemu sobie. Natura sama w sobie 
nie determinuje woli i nie stanowi żadnego kryterium w ocenie moralnego postępo-
wania człowieka. To, czy jest on dobry, czy zły można stwierdzić wyłącznie dzięki 
temu, co sam jest w stanie zdziałać44.

Odzwierciedlenie wszystkich swoich założeń filozoficznych, Kant upatruje 
w chrześcijaństwie, które nazywa czystą wiarą religijną45. Czystą, ponieważ zawartą 
w rozumie, nie zaś w objawieniu, czy kościelnej tradycji. Jedynie chrześcijaństwo 
było dla niego religią moralności, gdyż tylko ono głosiło, „że każdy musi czynić 
wszystko, co leży w jego mocy, aby stawać się lepszym człowiekiem”46. Co więcej 
obowiązkiem człowieka jest dążenie do pełni doskonałości, której prawzorem jest 
sam Bóg47. Uzasadnieniem religii moralności jest zatem akt woli, który w prakty-
ce wyraża przestrzeganie przykazań zawartych w czystym rozumie. Dogmatyzm 
i tradycje religijne nie mają tutaj żadnego znaczenia48. Zważywszy na fakt, że po-
wszechne prawa moralne zawierają się w każdej istocie ludzkiej i każda rozumowo 
może je odkryć, dla Kanta istnieje tylko jedno pojęcie religii – moralności, religii 
w obrębie samego rozumu, wyrażonej w różnorodności wiar49.

44 Tamże, s. 75.
45 Obok zagadnienia chrześcijaństwa, pojawia się pojęcie Kościoła, które Kant rozumiał jako 

wspólnotę ludzką. Filozof z Królewca odrzucił jego instytucjonalną i polityczną formę, wyrażoną 
w przedstawicielach władzy kościelnej i odgórnemu nakazywaniu przestrzegania Bożego prawa. 
Według niego prawdziwy Kościół powinien odznaczać się powszechnością, zjednoczeniem jego 
członków w moralnych pobudkach a nie na modlitwie, czy nabożeństwie, nadrzędnością wolności 
i modalnością, czyli otwartością na ewentualne zmiany, pomimo niezmiennych i ustalonych pryn-
cypiów. Por. I. Kant, Religia, s. 129.

46 I. Kant, Religia, s. 76.
47 Tamże, s. 85.
48 Tamże, s. 111.
49 I. Kant, Religia, s. 136. Por. M. Chlewicki, Kant i religia w obrębie samej etyki, w: Laicyza-

cja i sekularyzacja społeczeństwa nowożytnego (XVI – XVIII w.), red. J. Wiśniewski, Olsztyn 2008, 
s. 234 – 236.
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ZAKOŃCZENIE

Immanuel Kant jako pierwszy podjął się próby nowego uzasadnienia metafi-
zyki. Wychodząc od pojęć czystego rozumu, takich jak wolność, nieśmiertelność 
i Bóg znalazł dla nich praktyczne zastosowanie. Doszedł do wniosku, że ich pozna-
nie odbywa się za pomocą sądów syntetycznych a priori. Dostrzegł konieczność po-
sługiwania się pojęciami transcendentalnymi, ale jako zwolennik czystego przyro-
doznawstwa twierdził, iż nie można znaleźć odpowiedniej argumentacji właściwej 
dla klasycznej metafizyki. Wsparł ją zatem sądami charakterystycznymi dla wiedzy 
spekulatywnej. Posłużyło mu to za narzędzie, aby dowieść istnienia niezmiennego 
prawa moralnego, zawartego w ludzkim umyśle, które podmiot może rozpoznawać 
i w praktyce realizować. Kant definiował jego trwałość używając pojęcia świętości. 
Określił też je jako naturalne i powszechne. Dążenie natomiast do świętości jest 
dla niego równoznaczne z samodoskonaleniem moralnym jednostki. Filozof z Kró-
lewca, co prawda posługiwał się pojęciami teologicznymi, ale nadał im całkiem 
nowe znaczenie. Dzięki argumentacji filozoficznej na nowo uzasadnił idee Boga, 
lecz już nie według narracji kościelnej, a rozumowej. Doceniał rolę chrześcijaństwa, 
jako religii naturalnej i uznającej powszechne prawo moralne, jednakże odrzucał 
religie kultyczne. Dla niego religia powinna być czysto rozumowa, dająca się uza-
sadnić w sposób wyłącznie naukowy. Tym samym, Kant wprowadził pojęcie religii 
moralności. Według założeń niemieckiego myśliciela Bogu nie trzeba już oddawać 
chwały za pomocą modlitwy, lecz poprzez doskonałe wypełnienie prawa moralne-
go. Dzięki filozofii rozumu, religia otrzymała nową argumentację, nie tylko teolo-
giczną ale też rozumową. Otwiera ona nowe horyzonty dla wierzących, którzy chcą 
przeprowadzić dialog ze światem nauki. Będzie to możliwe jednak tylko wtedy, gdy 
dostrzegą, że idea Boga filozofów potrzebuje oświeceniowego uzasadnienia, które 
Kant sformalizował w swoich dziełach. 

RELIGIA ROZUMU I MORALNOŚCI IMMANUELA KANTA

STRESZCZENIE

Filozofia religii według Immanuela Kanta polega na czysto rozumowym uzasadnieniu 
postulatów wolności, nieśmiertelności i Boga. Filozof z Królewca doszedł do wniosku, że 
są to pojęcia zawarte a priori w umyśle, dlatego nadał im praktyczne zastosowanie w po-
wszechnym prawie moralnym. Wyszedł poza kultyczne rozumienie religii, wprowadzając 
religię moralności. Dostrzegał zatem w chrześcijaństwie naturalizm, w którym zawierają się 
odwieczne i niezmienne prawa moralne, ale odrzucił wszystko co jest związane z kościel-
nymi nabożeństwami. Jego religia jest czysto rozumowa i z tego powodu potrzebuje jedynie 
naukowej argumentacji, właściwej dla filozofii oświecenia.
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THE RELIGION OF REASON AND MORALITY OF IMMANUEL KANT

SUMMARY

According to Immanuel Kant the philosophy of religion is based on purely a reasonable 
justification of the postulates of freedom, immortality and God. He reached the conclusion 
that they are the concepts contained a priori in the mind, therefore he gave them a practi-
cal application through the universal moral law. He went beyond the cultic understanding 
of religion by introducing the religion of morality. Thus, he saw in Christianity naturalism, 
which contains eternal and unchanging moral laws; however, Kant rejected anything that 
was related to church services. His religion is purely reasonable and therefore needs only 
argumentation distinctive to the philosophy of the Enlightenment.

IMMANUEL KANT‘S RELIGION DER VERNUNFT UND DER SITTLICHKEIT 

ZUSAMMENFASSUNG

Die Religionsphilosophie nach Immanuel Kant besteht in einer rein rationalen Begrün-
dung der Postulate von Freiheit, Unsterblichkeit und Gott. Der Königsberger Professor kam 
zu dem Schluss, dass es sich dabei um Begriffe handelt, die a priori im Verstand enthalten 
sind, weshalb er sie im universellen Sittengesetz praktisch anwendete. Er ging über ein kul-
tisches Verständnis von Religion hinaus, indem er eine Religion der Moral einführte. Er sah 
daher im Christentum einen Naturalismus, in dem ewige und unveränderliche moralische 
Gesetze enthalten sind, lehnte aber alles ab, was mit Gottesdiensten zu tun hat. Seine Reli-
gion ist rein rational und braucht deshalb nur die wissenschaftliche Argumentation, die der 
Philosophie der Aufklärung eigen ist.
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 DEBATA TEOLOGICZNA…  
Z JÜRGENEM HABERMASEM  

Franz G r u b e r, Markus K n a p p (Hg.). Wissen und Glauben. Theologi-
sche Reaktionen auf das Werk von Jürgen Habermas „Auch eine Geschich-
te der Philosophie”. Mit einer Replik von Jürgen Habermas. Freiburg: 
Herder 2021, ss. 256 ISBN: 978-3-451-38891-0 [recenzja].

Publikacja zawiera, zapis reakcji na ostatnie dzieło Jürgena Habermasa, ucho-
dzącego za najwybitniejszego przedstawiciela Szkoły Frankfurckiej i jednego z naj-
bardziej wpływowych współczesnych filozofów niemieckich, którego poglądy, 
w opinii znawców zagadnienia, zasługują na uwagę i właściwą ocenę. W pracy Auch 
eine Geschichte der Philosophie Habermas rekonstruuje dyskurs o wierze i wiedzy, 
który zaowocował chociażby świeckim światem. Rodzi się wątpliwość, czy i w jaki 
sposób ów dyskurs może być kontynuowany tak, aby chronić nowoczesność przed 
wykolejeniem. Prezentowana książka zajmuje się krytycznie i perspektywicznie 
ową pracą w aspektach teologicznych. Co ciekawe, Autorzy zawartych w niej arty-
kułów wywodzą się wyłącznie z kręgu teologii katolickiej, a sami redaktorzy tomu 
są profesorami dogmatyki i teologii ekumenicznej – jeden w Katholisch-Theologi-
schen Privatuniversität w Linzu (F. Gruber), a drugi w Katholisch-Theologischen 
Fakultät der Ruhr-Universität w Bochum (M. Knapp). To może budzić pewne zdzi-
wienie, czemu daje wyraz na przykład Klaus Mertes, redaktor „Stimmen der Zeit” 
w numerze 147 z 2022 r. Habermas od początku i przez zdecydowanie większą 
część swojej aktywności naukowej i filozoficznej był uważany za obrońcę racjonal-
ności oświeceniowej, głoszącym, że człowiek powinien wyzwolić się z dogmatów 
i religijnych ograniczeń. Zainteresowanie jego aktualną myślą ze strony teologów 
jest wyraźnym znakiem zmiany wektorów. Habermas nieprzypadkowo już od dość 
dawna jest w tym gremium przyjmowany i dyskutowany ze szczególną otwartością. 
W początkach XXI wieku Habermas radykalnie bowiem zmienił swój stosunek do 
religii, ponieważ dostrzegł w niej ważne zjawisko społeczne. Od czasu zaś przemó-
wienia Habermasa z okazji nadania mu w 2001 r. prestiżowej nagrody pokojowej 
księgarzy niemieckich (Friedenspreises des Deutschen Buchhandels) wiadomo 
też, że zwraca uwagę i wskazuje na ścisły związek między wiarą i wiedzą, kultu-
rą i chrześcijaństwem, a z niepokojem reaguje chociażby na „wynaturzony sekula-
ryzm” (entgleisende Säkularisierung). Zdaniem Habermasa bowiem nawet zseku-
laryzowana kultura ma korzenie w religii judeochrześcijańskiej. Według niego dla 
tej religii nie ma alternatywy, gdyż jej dziedzictwem wciąż się karmimy. Jeśli ktoś 
twierdzi inaczej, trzeba uznać to za czczą gadaninę. Modernizm (nurt myślowy, któ-
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ry zaczyna się wraz z oświeceniem w wieku XVIII i trwa do dziś, a postmodernizm 
– według Habermasa – to zaledwie jakiś fenomen wewnątrz modernizmu) zauważa 
Habermas, odciął się wprawdzie od transcendencji, czyli od Boga i religii, a tymcza-
sem istotne swoje osiągnięcia zawdzięcza rodowodowi ze źródeł religijnych. Cał-
kowite wymówienie przezeń związku wiary i wiedzy byłoby dlań doprawdy wielką 
stratą, gdyż przez to zagubiłby on również relację do swego historycznego źródła. 
Habermas, który – jak wiadomo – określa siebie jako „religijnie niemuzykalnego”, 
nie chce tuszować prawdy o tym, jak wiele spośród swoich twórczych dokonań 
postmodernizm zawdzięcza wprost religii.

Autorzy omawianej publikacji w swoich analizach z założenia odrzucają fide-
izm, uważając, że nadto dystansuje się on od filozoficznych roszczeń poznawczych. 
„Problem dotyczący bowiem tego, jak człowiek rozumie siebie w kontekście świa-
ta, łączy filozofię z religią”. Temu problemowi są poświęcone rozważania Joachi-
ma Höhna, podejmujące tezę Habermasa, że szczególnie w liturgii zbiegają się ze 
sobą postmetafizyczne myślenie i świadomość religijna (s. 105–123). Magnus Striet 
z kolei odnosi się krytycznie do próby Habermasa, który za pośrednictwem Kierke-
gaarda usiłuje zharmonizować naukę Lutra o łasce (zakładającą Augustyńską teo-
rię o grzechu pierworodnym) z koncepcją autonomii Kanta (s. 206–223). Matthias 
Lutz-Bachmann natomiast analizuje projekt Kanta dotyczący nakreślenia horyzon-
tu nadziei dla praktycznego rozumu. W centrum tych szczególnie doniosłych ana-
liz (s.145 – 206) znajduje się Kantowskie pojęcie etycznego dobra wspólnego jako 
przedmiotu opartej na rozumie nadziei. W odróżnieniu od Habermasa, który dostrze-
ga w tym próbę przemycenia (einzuschleusen) przez Kanta metafizyczno-teologicz-
nej tradycji do postmetafizycznego myślenia, Lutz-Bachmann sytuuje Kantowski 
projekt nadziei w szerszym horyzoncie jego późniejszej filozofii moralności, której 
celem jest prześledzenie (nachzuverfolgen) z perspektywy etycznej także material-
nych celów działania moralnego według norm, które byłyby zarazem uniwersalne 
i ugruntowane w rozumie (s. 191). Habermas odpowiada na postawione przez auto-
rów pytania i wątpliwości w osobnym tekście.

Z książki płynie przesłanie, że filozofia i teologia nawet w naszych czasach, 
naznaczonych postmetafizycznym myśleniem, mają sobie nawzajem wciąż wiele 
do powiedzenia. Degustacja każdego z poszczególnych rozważań zamieszczonych 
w tej publikacji to prawdziwa uczta, która przyniesie korzyść każdemu, kto podej-
mie lekturę i trud zrozumienia tego wymagającego dzieła i jego przesłania.

Ks. dr hab. Józef Kożuchowski 
Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna Gdańsku
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6769-1473



Kern-Worte des Glaubens. Kardinal Leo Scheffczyk in 500 Anregungen, 
zusammengestellt und bearbeitet von  J. N e b e l, fe-medienverlags GmbH, 
Kisslegg 2021, ss. 152 [recenzja]. 

Kardynał prof. Leo Scheffczyk (1920–2005) należał do grona wybitnych do-
gmatyków XX w. Był nie tylko autorytetem naukowym, ale również współpracow-
nikiem papieża Jana Pawła II i kard. Josefa Ratzingera. Wieloletni sekretarz kard. 
Scheffczyka oraz dyrektor Leo-Scheffczyk-Zentrum w Bregencji dr Johannes Nebel 
FSO przygotował  wybór jego myśli i stwierdzeń w oparciu o publikowane i niepu-
blikowane pisma kardynała. Prezentowana publikacja nie jest zatem opracowaniem 
typowo naukowym. Stanowi  jednak formę zaproszenia do odkrycia wielkiego po-
tencjału myśli teologicznej L. Scheffczyka i odczytywania go  w aktualnym kon-
tekście eklezjalnym. Opracowanie obejmuje część wstępną, wybór tematyczny oraz 
dodatek dotyczący opracowania przywoływanych w publikacji źródeł. 

W części wstępnej zawarte zostały: Wprowadzenie – autorstwa  abpa dr. Karla  
Brauna (s. I–II); przedmowę wydawcy (s. III–VIII) oraz zarys życiorysu kardynała 
Leo Scheffczyka (s. IX–XIII). 

W zasadniczej części opracowania w dwudziestu punktach tematycznych za-
warto krótkie wypowiedzi kardynała. Wielokrotnie, w formie przypisów,  dołączo-
ne są do nich krótkie wyjaśnienia i komentarze wydawcy. J. Nebel wyszczególnił 
następujące tematy przewodnie w refleksji teologicznej Leo Scheffczyka: 1. Przed 
Bożym obliczem (s. 1–4); 2. Fundament wiary (s. 5–12); 3. W nurcie historii zba-
wienia (s. 13–17); 4. Jezus Chrystus jako Droga i Cel (s.19–25); 5. We wspólnocie 
Kościoła (s. 27–32); 6. Życie Słowem Bożym (s. 33–36); 7. Sakramentalna droga 
do zbawienia (s. 37–41); 8. Kapłaństwo i małżeństwo w służbie Kościoła (s. 43–48);  
9. Spojrzenie na Maryję (s. 49–57); 10. Główne punkty roku liturgicznego (s. 59–72; 
11. Naśladując Ukrzyżowanego (s. 73–78); 12. W Duchu i łasce (s. 79–84); 13. Kon- 
templacja i modlitwa (s. 85–92); 14. Pobożne myśli i wiedza naukowa (s. 93–98); 
15. Chrześcijanin wobec świata i czasu (s. 99-105); 16. O chrześcijańskiej konse-
kwencji (s. 107–114); 17. Wezwanie do świadczenia (s. 115–121); 18.  Formowanie 
serca (s. 123–132); 19. Mądrości życiowe (s. 133–139); 20. Ze świętymi ku wiecz-
ności (s. 141–148). 

Zapoznając się tym rozbudowanym podziałem można mieć wątpliwość co do 
możliwości precyzyjnego oddzielenia niektórych tematów wskazanych przez re-
daktora. Jednak intencją autora było zapewne wskazanie na pewne akcenty, ważne 
punkty w nauczaniu teologicznym Leo Scheffczyka. Lektura publikacji dostarcza 
wielu informacji na temat tego teologa. Poza oczywistym wysoką precyzją wyraża-
nia myśli teologicznej uderzają niektóre jego cechy. Można je określić jako rzadkie 
i typowe dla niewielu wielkich osobowości teologicznych związanych ze środowi-
skiem akademickim.  Cechą myśli teologicznej  L. Scheffczyka jest jej wielowąt-
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kowa integralność. Prof. L. Scheffczyk widzi teologię w ścisłym związku z życiem  
Kościoła. Zachowuje powściągliwość wobec postulatów oderwanych od tradycji 
katolickiej. Uprawianie teologii na poziomie uniwersyteckim jest istotne, jednak 
nie może być celem samym w sobie. Nie powinno być oderwane od  doświadcze-
nia duchowego, liturgii, osobistej pobożności. Podobnie jak Joseph Ratzinger, Leo 
Scheffczyk wskazuje na konieczność zachowania równowagi między wiedzą i wia-
rą. Myślenie teologiczne wiąże się doświadczeniem wiary. Jednak doświadczenie 
to nie może być irracjonalne. Teolog nie może też upodabniać się do świata, ulegać 
laicyzacji. Integralność wiedzy, osobistej wiary, doświadczenia Kościoła dostrze-
galna jest w wypowiedziach kard. Scheffczyka. Uderza również klarowność i bez-
kompromisowość w formułowaniu postulatów dotyczących styku teologii i życia. 
Dotyczą one  trudu formowania własnego sumienia, mądrego podejścia do rozwoju 
technologicznego. Warto również podkreślić, że Scheffczyk zaprasza do odważnego 
integrowania własnej drogi wiary z prawdami mariologicznymi i eklezjologiczny-
mi. Zapoznanie się z myślą L. Scheffczyka nie pozostawia także wątpliwości, że 
był on profesorem wierzącym, doświadczającym we własnym życiu tajemnic wiary  
i rozumiejącym Kościół. 

Ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM 
Wydział Teologii UWM w Olsztynie 
Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9435-3832 
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Dnia 19 listopada 2021 r. w gmachu Seminarium Duchownego w Elblągu odbyła 
się konferencja naukowa pt. „Ekologia Prus Królewskich”. Jej organizatorami była 
Diecezja Elbląska oraz Instytut Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie. Konferencja poświęcona została refleksji nad zagadnieniami 
przyrodniczymi Prus Królewskich od schyłku średniowiecza do końca XVIII w.

Pokłosiem konferencji jest książka Ekologia Prus Królewskich, wydana 
w 2022 r. w wydawnictwie Bernardinum w Pelplinie. Sfinansowano ją ze środków: 
TAURON oraz Nadleśnictwa Elbląg. W publikacji pod redakcją ks. prof. Wojciecha 
Zawadzkiego znalazło się 14 artykułów naukowych podejmujących tematykę histo-
rii degradacji i ochrony przyrody na terenie Prus Królewskich.

Całość otwiera wstęp redaktora książki, w którym zwrócono uwagę na znaczenie 
badań nad dziejami ekologii na ziemiach polskich. Jest to ważne zagadnienie, po-
nieważ skutki degradujących przyrodę procesów wpływają na kondycję współcze-
snego świata i jakość życia ludzi. Wśród polskich historyków niestety wciąż jeszcze 
brakuje specjalistów oraz wyraźnego zainteresowania tematyką ekologiczną.

Jako pierwszy został umieszczony artykuł o. prof. Zdzisława Kijasa zatytułowa-
ny Eklezjalny kontekst ekologii Prus Królewskich. Tekst podzielono na krótki wstęp, 
cztery podrozdziały (Człowiek epoki przemysłowej, Teologia ruchu reformacyjne-
go XVI w., Przyroda w pismach Marcina Lutra, Przyroda w pismach Jana Kalwina) 
oraz zakończenie. Po krótkim przeanalizowaniu wpływu rewolucji przemysłowej na 
środowisko oraz żyjącego w nim człowieka, autor przedstawił stosunek protestanty-
zmu i jego głównych myślicieli względem przyrody. Zdaniem prof. Kijasa zarówno 
w pismach Marcina Lutra jak i Jana Kalwina, przyroda nie stanowiła centrum ich 
teologicznej refleksji. Dla reformatorów punktem centralnym w rozważaniach było 
przede wszystkim zbawienie człowieka. Nie można jednak odmówić Kalwinowi 
i Lutrowi również zachwytu nad przyrodą jako dziełem Boga. Według autora arty-
kułu można śmiało pokusić się o potwierdzenie eklezjalnego kontekstu ekologii tak-
że w tak sprotestantyzowanym regionie nowożytnej Rzeczypospolitej, jakim były 
Prusy Królewskie.

Kolejny artykuł Woda dla Elbląga (XIII – XVIII w.), autorstwa archeolog dr Gra-
żyny Nawrolskiej, omawia problem zaopatrzenia w wodę mieszkańców Elbląga. 
Było to ogromne wyzwanie dla władz miasta. Początkowo wodę czerpano z rzek 
Elbląg i Kumiela oraz prywatnych i publicznych studni. Dopiero pod koniec XIII w. 
rozpoczęto budowę miejskich wodociągów, które z czasem objęły całe miasto. Roz-
wój gospodarczy Elbląga oraz wzrost liczby ludności powodowały, że istniejące 
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wodociągi nie były w stanie zaspokoić rosnącego zapotrzebowania na wodę. Sytu-
acja uległa poprawie dopiero w 1870 r., kiedy zbudowany został nowoczesny, jak na 
XIX w., wodociąg. Artykuł został podzielony na paragrafy, w których autorka oma-
wia: studnie, wodociągi oraz troskę czystości wód. Istotnym problemem dla władz 
miasta było szczególnie to ostatnie zagadnienie. Kwestię zanieczyszczenia wody 
regulowały liczne statuty miejskie oraz zarządzenia wydawane przez Magistrat.  
Artykuł został zaopatrzony w liczne ilustracje przedstawiające relikty elbląskich 
studni oraz rurociągów. Szczególnie pomocny przy analizie tego zagadnienia okazał 
się przerysowany plan sieci wodociągowej i studni Starego Miasta Elbląg z 1659 r.

Artykułem traktującym o podobnym do powyższego zagadnieniu jest tekst dy-
rektora Muzeum Zamkowego w Malborku prof. Janusza Trupindy zatytułowany 
Studnie w zamku malborskim w średniowieczu i okresie nowożytnym. Niestety jak 
stwierdza we wstępie prof. Trupinda nie jest to problematyka dostatecznie rozpo-
znana przez badaczy. A przecież studnie stanowiły bardzo ważną część infrastruk-
tury każdego zamku krzyżackiego, w zaś szczególności ogromnego kompleksu 
malborskiego. W średniowieczu na zamku korzystano z 19 – 20 zewnętrznych i we-
wnętrznych studni. Jednak z czasem ich stan techniczny uległ znacznemu pogor-
szeniu, a w okresie nowożytnym używano już tylko dwóch. Prof. Janusz Trupinda 
w swoim artykule omówił m.in. znaną studnię na dziedzińcu Zamku Wysokiego, 
studnię przed Wielkim Refektarzem, studnię przy Pałacu Wielkich Mistrzów, ku-
chenną studnię przy Wielkim Refektarzu, studnię umieszczoną w Wysokiej Sieni 
Pałacu Wielkich Mistrzów, studnię pod gdaniskiem, dwie studnie w infirmerii oraz 
studnię znajdującą się w łaźni konwentu. Informacje na ich temat autor zaczerpnął 
przede wszystkim z Księgi Rozchodów komtura zamku, w którego prerogatywach 
leżały budowa i konserwacja studni.

Z kolei prof. Edmund Kizik na podstawie publikacji, kartografii, artykułów 
prasowych oraz źródeł archiwalnych podjął się próby scharakteryzowania zja-
wisk, które miały miejsce na przełomie XVIII i XIX w. nad Zatoką Gdańską. Jest 
to bardzo ważna problematyka, ponieważ opisane doświadczenia sprzed 200 – 300 
lat dotyczą sposobów zachowania linii brzegowej. Prof. Kizik w swoim artykule 
Ochrona brzegów morskich Zatoki Gdańskiej w XVIII i w początkach XIX wieku, 
zwrócił uwagę na znaczenie Mierzei Wiślanej jako piaszczystego nasypu oddziela-
jącego i chroniącego Zalew Wiślany oraz Żuławy Wiślane od Bałtyku. Od XV w. 
wchodziła ona w skład terytorium wiejskiego miasta Gdańsk. Mierzeja to wąski 
i wrażliwy na wszelkie zmiany atmosferyczne teren. Niestety na przestrzeni dziejów 
była intensywnie zagospodarowywana a masowe wycinki drzew oraz wypas zwie-
rząt na wydmach doprowadziły do niebezpiecznego wywiewania piasku z wydm 
na okoliczne wsie i pola uprawne. Niejednokrotnie zmuszało to mieszkańców do 
opuszczania wiosek. Mimo prowadzenia przez władze zrównoważonej gospodarki 
leśnej, wylesianie na Mierzei postępowało. Szczególnie nasiliło się ono w 1734 r. 
podczas oblężenia Gdańska przez wojska rosyjsko-saskie. Skuteczne okazały się 
dopiero pomysły pochodzącego z Księstwa Szlezwik Sörena Biörn. Prof. Kizik pod-
kreślił szczególny wkład Biörna w ratowanie Mierzei. To właśnie ów nowo przyby-
ły mieszkaniec Gdańska dzięki identyfikacji odpowiednich roślin powstrzymał po-
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stępującą erozję gleby. Obecny charakter tamtejszych lasów zawdzięczamy właśnie 
zabiegom ratunkowym podjętym ok. 250 lat temu.

Następny artykuł zatytułowany Zmiany hydrologiczne na obszarze Warmii od 
średniowiecza do czasów nowożytnych to tekst autorstwa dra Roberta Klimka. Na 
podstawie dokumentów źródłowych oraz obszernego materiału kartograficznego 
Robert Klimek podjął się próby przedstawienia zmian hydrologicznych na Warmii 
na przestrzeni dziejów. Wpływ człowieka na hydrologię można zaobserwować już 
w średniowieczu. Na Warmii dominowały wówczas lasy dębowe. Jednak ze wzglę-
du na trwałość drewna dębowego zaczęto używać go do budowy zamków, mostów 
oraz wież. Spowodowało to powolny zanik lasów dębowych a w konsekwencji rów-
nież obniżenie wód gruntowych. Jednakże największe straty w środowisku przyrod-
niczym spowodowano w XIX w. Wówczas miały miejsce także największe zmiany 
w hydrologii Warmii. Jako głównego winnego tej destrukcyjnej dla środowiska po-
lityki badacz wskazał króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV. W celu pozyskania 
łąk do wypasu bydła zarządził on meliorację torfowisk, osuszanie mokradeł oraz 
płytkich jezior. Był to czysty zysk dla państwa pruskiego, które z dzierżawy kolej-
nych gruntów rolnych uzyskiwało pokaźne dochody. Skutkiem tych XIX-wiecznych 
działań był zanik wielu jezior oraz inne często nieodwracalne straty w ekosystemie 
hydrologicznym Warmii. Cennym uzupełnieniem tekstu Roberta Klimka jest aneks 
z tabelami najdłuższych rzeki oraz największych jezior warmińskich.

Zalesienie Wielkich i Małych Żuław Malborskich omówił w swoim obszernym 
artykule Lasy w dobrach wiejskich zamku malborskiego w okresie nowożytnym 
(XVI – XVIII w.) dr Rafał Panfil. W minionych stuleciach obszar Żuław Malborskich 
nie obfitował w lasy. Jednakże w paragrafie Lasy podlegające zarządowi zamku 
malborskiego, na podstawie wykazu z 1565 r., autor wymienił blisko dziewięciu 
kompleksów leśnych (Las Pettershagen, Las Sztumski, Las Lipowiec, Las Druszyń-
ski, Las Grunowski, Las Mątowski, Las Scharwswald, Las Mirowski, Las Laskow-
ski). Niestety na skutek eksploatacyjnej gospodarki w średniowieczu a szczególnie 
w okresie nowożytnym doszło do degradacji starodrzewia. Wyniszczenie lasów 
Mątowskiego, Druszyńskiego czy Petershagen było ogromną stratą dla malborskie-
go zamku. Lasy wycinano nie tylko ze względu na zapotrzebowanie na drewno. 
Częstym sposobem eksploatacji było wypasanie rogacizny na pastwiskach śródle-
śnych, a także rozwój bartnictwa czy zakładanie tartaków. Co prawda administracja 
królewska w XVII w. podejmowała scentralizowane próby ochrony lasów, o czym 
wspomina badacz w ostatnim paragrafie, jednak wojny ze Szwedami w XVII i na 
początku XVIII w. przyczyniły się do dalszego wyniszczenia kompleksów leśnych. 
Sytuacja zaczęła ulegać poprawie dopiero w XVIII w., kiedy malborskie zasoby 
przeszły pod zarząd Kamery Królewskiej. Wówczas nastąpiła częściowa odbudowa 
lasów, ale nie były to już lasy liściaste, tylko głównie iglaste lub mieszane. Ubo-
gaceniem tekstu są mapy obrazujące zalesienie Żuław Malborskich. Szczególnie 
istotna jest mapa Jana Fryderyka Enderscha z 1753 r. dobitnie ukazująca bezleśność 
Cypla Mątowskiego.

Natomiast artykuł O pożytkach z przyrody płynących. Wykorzystanie dobro-
dziejstw natury w dworze szlacheckim na wybranych przykładach prof. Wiesława 
Nowosada, prezentuje oddziaływanie przyrody na życie codzienne staropolskie-
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go szlachcica w Prusach Królewskich. Tekst podzielony został na kilka części. 
W pierwszej części autor zwrócił uwagę na różne publikacje o treści przyrodniczej, 
medycznej i gospodarczej, które szlachcice chętnie posiadali w swoich domowych 
biblioteczkach. Pozwala nam to określić jako wiedzę na temat środowiska i wyko-
rzystywania jego dóbr mógł posiadać przeciętny szlachecki gospodarz. W kolejnych 
podrozdziałach badacz ukazał korzyści płynące z tzw. przyrody ujarzmionej. Bazu-
jąc na przykładach licznych folwarków prof. Nowosad wymienił gatunki najczęściej 
uprawianych roślin oraz hodowanych zwierząt. Ostatnie trzy paragrafy dotyczą tzw. 
przyrody dzikiej – lasów, łąk, jezior, rzek i stawów, które nierzadko stanowiły skła-
dową danej posiadłości oraz były ważnym źródłem dochodu dla właściciela.

Kolejny artykuł stanowi to tekst ks. prof. Wojciecha Zawadzkiego p.t. Tępienie 
wilków na Mierzei Wiślanej na przełomie XVII i XVIII w. W 1466 r. król Kazimierz 
Jagiellończyk przekazał teren Mierzei Wiślanej miastu Gdańsk. Jednak zastrzegł dla 
siebie wyłączne prawo do polowań na tym obszarze. Odpowiedzialni za zwalczanie 
kłusownictwa byli strażnicy leśni. Zakaz polowania nie dotyczył jedynie wilków, 
lisów, niedźwiedzi oraz rysiów. Za szkodniki i zwierzęta niebezpieczne szczególnie 
uchodziły wilki. Stąd w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni urządzano 
zbiorowe polowania na te drapieżniki. Wyjątkowa lokalizacja terenu otoczonego wo-
dami Bałtyku, Zalewu Wiślanego oraz rzek Wisły i Szkarpawy, stwarzała dogodne 
możliwości do tego procederu. Zasady polowania określały statuty miejskie. Bazując 
na zachowanych statutach z 1683 i 1706 r., ks. prof. Zawadzki szczegółowo odtwo-
rzył w swojej pracy doroczne polowania na wilki na obszarze Mierzei Wiślanej.

Ciekawą problematykę porusza artykuł prof. Tomasza Kozłowskiego i prof. 
Małgorzaty Grupy zatytułowany Proces rozwoju ośrodków osadniczych i urbani-
zacji oraz jego konsekwencje dla człowieka na obszarze Prus Królewskich. Autorzy 
podkreślili wartość w badaniu procesu urbanizacji szczątków szkieletów ludzkich 
oraz różnych artefaktów pochodzących z dawnych osad i grobów. Ich zdaniem roz-
patrując rozwój ośrodków miejskich należy oprzeć się również na takich dyscypli-
nach naukowych, jak archeologia historyczna czy antropologia historyczna. Tylko 
dokładne przeanalizowanie ewolucji dawnych ekosystemów na przestrzeni dziejów 
pozwoli zrozumieć współczesne ekosystemy. Artykuł wyposażony został też w licz-
ne ilustracje szczątków wskazujących na konkretne schorzenia oraz mapy z roz-
mieszczeniem tych chorób na terenie Polski. Pozwala to określić mentalność i styl 
życia mieszkańców danego regionu.

Artykuł prof. Piotra Bireckiego zatytułowano Natura w nowożytnej sztuce Prus 
Królewskich. Autor ukazał ewolucję postrzegania przyrody w sztuce na przestrze-
ni dziejów, od pełnienia przez nią roli tła aż po przedmiot kolekcji i badań. Tekst 
składa się z trzech części. W pierwszej części prof. Birecki skupił się na okresie 
późnego średniowiecza oraz wczesnej nowożytności, kiedy natura stanowiła jedy-
nie tło dla przedstawienia świętych. Stopniowo w sztuce zaczęto przedstawiać różne 
zwierzęta, w tym mieszańce zwierzęce raków, ryb oraz stwory fantastyczne, które 
odtąd zdobiły ściany domów i świątyń. W drugiej części profesor wskazał na coraz 
większą rolę pejzażu, który przestawał być już tylko tłem dla bohaterów biblijnych 
czy scen religijnych umieszczanych na ołtarzach czy murach kościołów. W okresie 
nowożytnym postacie były umieszczane w krajobrazie nawiązującym do określo-
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nych lokalizacji geograficznych Prus Królewskich. W późnej nowożytności motyle, 
kwiaty, ptaki zaczęły stanowić element dekoracyjny w sztuce, którego celem było 
zaspokojenie estetycznych potrzeb widza. Tym sposobem natura wkroczyła w wiek 
XIX i stała się obiektem romantycznego zachwytu.

Z kolei artykuł zatytułowany Człowiek wobec środowiska przyrodniczego 
w Prusach Królewskich na przełomie XV/XVI w. (kilka uwag na temat kronikarstwa 
późnośredniowiecznego), autorstwa prof. Piotra Olińskiego, został oparty na kilku 
narracjach kronikarskich traktujących o środowisku naturalnym. Autor w szczegól-
ności skupił się na kronice dominikanina Szymona Grunaua oraz kronice księdza 
Piotra z Dusburga. Te dwa dzieła w przeciwieństwie do rzeczowych, gdańskich kro-
nik miejskich dużo uwagi poświęciły przyrodzie. Pisarzy różniło podejście do samej 
przyrody. Dla Piotra z Dusburga przyroda stanowiła element niebezpiecznego świa-
ta pogańskich Prusów. Natomiast w kronice Szymona Grunaua znaleźć można wiele 
fragmentów wychwalających piękno, bogactwo i różnorodność lokalnej przyrody.

Praca prof. Sławomira Kościelaka Długowieczni, rzadkie, osobliwe, żywe i nie-
ożywione pomniki przyrody na Pomorzu i w Prusach na kartach dzieł jezuity Ga-
briela Rzączyńskiego, jak wskazuje już sam tytuł, stanowi próbę nowej interpretacji 
spuścizny przyrodniczej jezuity żyjącego na przełomie XVII i XVIII w. oraz fizjo-
grafię Rzeczypospolitej. Gabriela Rzączyńskiego, który badał florę i faunę moż-
na określić nowożytnym ojcem ekologii środowiska oraz ekologii człowieka. Jest 
to postać szczególnie bliska Prusom Królewskim, ponieważ większość zebranych 
przez niego przykładów dotyczyła właśnie obszaru Pomorza. W swoim artykule 
prof. Kościelak wykorzystał dzieło XVIII-wiecznego historyka Jana Gotfryda Borka 
Echo Sepulchralis. Była to kwintesencja materiału zebranego przez jezuitę. Borck 
wybrał istotne informacje o pomnikach przyrody, cudach natury, zagrożeniach i ko-
rzyściach różnych bogactw naturalnych oraz zjawisk przyrodniczych dla terenu Prus 
Królewskich. Omówione zostały również tamtejsze ryby oraz ptactwo. Autor pod-
kreślił umiejętność docenienia przyrody w historii zbiorowości ludzkiej zarówno 
przez XVIII-wiecznego Gabriela Rzączyńskiego oraz żyjącego później Borcka.

Z kolei dr Radosław Kubus w swojej pracy Gwałtowne zjawiska pogodowe oraz 
klęski żywiołowe na Żuławach i Mierzei w świetle kroniki kościoła ewangelickiego 
w Drewnicy (XVII – XVIII w.) przeanalizował kronikę drewnickiego kościoła ewan-
gelickiego z lat 1646 – 1747 oraz 1771 – 1793. Uwzględnił szczegółowe informacje 
odnośnie do wszelkich gwałtownych zjawisk pogodowych oraz klęsk żywiołowych. 
Wśród przytoczonych przykładów pogodowych anomalii autor zwrócił uwagę 
przede wszystkim na silne mrozy, obfite opady śniegu oraz powodzie. Cennym ubo-
gaceniem artykułu jest wieńczący go aneks będący zestawieniem powodzi na Żuła-
wach i Mierzei od średniowiecza aż do poł. XIX w.

Zwieńczeniem publikacji jest artykuł Jarosława Mytycha i Michała Kargu-
la Dwieście pięćdziesiąt lat funkcjonowania administracji leśnej na tle historii 
lasów obecnie zarządzanych przez Nadleśnictwo Elbląg. Praca przedstawia dzie-
je elbląskich lasów oraz sposoby ich użytkowania na przestrzeni wieków. Jeszcze 
w średniowieczu pozyskiwanie drewna było znikome, ale wraz ze wzrostem liczby 
ludności oraz postępującym rozwojem technicznym pozyskiwanie surowca a tym 
samym eksploatacja lasów nasiliły się. Na szczęście współczesne leśnictwo uległo 
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zrównoważeniu. Celem obecnej gospodarki leśnej oprócz wykorzystania lasów sta-
ło się także ich chronienie i odtwarzanie.

Publikacja Ekologia Prus Królewskich porusza niezwykle istotną problematykę 
dotyczącą środowiska naturalnego i jego destrukcji na terenie Prus Królewskich na 
przestrzeni wieków. Dotąd zagadnienie to nie wzbudzało większego zainteresowa-
nia wśród historyków. Tymczasem historia ekologii w Polsce wymaga jeszcze wielu 
badań i omówień.

Katarzyna Kurasz
Instytut Historii UKSW w Warszawie
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5877-0321



 CZŁOWIEK JEST OSOBĄ, A ZWIERZĘ NIE 
– WYWIAD KS. JÓZEFA KOŻUCHOWSKIEGO  

Z PROF. BERTHOLDEM WALDEM

Berthold Wald (ur. 1952 r.) to uznany filozof 
niemiecki, który uchodzi za najznakomit-
szego ucznia Josefa Piepera, jednego z naj-
wybitniejszych przedstawicieli tzw. mądro-
ściowej koncepcji filozofii w Niemczech, 
oraz kontynuatora jego myśli. Studiował fi-
lozofię, germanistykę, pedagogikę i teologię 
katolicką w Albert-Ludwigs-Universität we 
Fryburgu Bryzgowijskim (niem. Freiburg 
im Breisgau) oraz w Westfälische Wilhelms-
Universität w Münster. Od 1986 r., kiedy 
obronił pracę doktorską z filozofii na uni-
wersytecie w Münster, prowadził tam zaję-
cia z tej dziedziny na stanowisku adiunkta. 
Pracę tę kontynuował do 1998 r. W 1996 r. 
został mianowany profesorem wizytującym 
na papieskim uniwersytecie na Lateranie 
w Rzymie. Po uzyskaniu w 2002 r. habili-
tacji z zakresu filozofii (również na uniwer-
sytecie w Münster) objął katedrę filozofii 

systematycznej na Theologische Fakultät w Paderborn. Od 2009 do 2011 r. pełnił 
funkcję rektora tego Fakultetu.

Pan Profesor zgodził się odpowiedzieć na pewną liczbę ważnych dziś pytań, 
dotyczących statusu ontycznego zwierząt i prób jego zrównania ze statusem ontycz-
nym człowieka.
(1) J. K.: Podstawowe pytanie, Panie Profesorze: Jaki jest status ontyczny zwie-

rzęcia?
B.W.: Zwierzęta przede wszystkim nie są rzeczami (przedmiotami), lecz isto-
tami żyjącymi. Różnicę ich statusu w stosunku do nieożywionych rzeczy wy-
znacza właśnie fenomen życia. Żyć oznacza móc odnosić się do czegoś (albo 
kogoś) innego i do samego siebie. Życie należy rozumieć teleologicznie, czyli 
celowościowo. To, co żyje, jest zorientowane na to, aby istnieć oraz unikać 
cierpienia, a zwłaszcza śmierci. Komunikacja zwierzęcia z osobnikami tego 
samego gatunku służy ostatecznie zachowaniu siebie i własnego dobrostanu.

Prof. em. dr phil. hab.
Berthold Wald

e-mail: b.wald@thf-paderborn.de
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(2) J. K.: Jaka jest zasadnicza różnica między człowiekiem a zwierzęciem możliwa 
do uchwycenia i wyrażenia w języku empirycznym?
B.W.: Ludzie także są istotami żywymi, które mają określone cele1, tyle że nie 
wyłącznie te wynikające z natury, ale ponadto wyznaczone przez nich samych. 
Możliwą do stwierdzenia empirycznie różnicą w stosunku do zwierzęcia jest 
przede wszystkim język, czyli mowa. Ludzie komunikują się za pomocą tego 
narzędzia, a zwierzęta przy użyciu pewnego niewerbalnego systemu znaków, 
dzięki któremu informują się wzajemnie o znalezieniu pokarmu lub grożącym 
niebezpieczeństwie. Słowa ludzkiego języka wszakże to coś dużo więcej niż 
same znaki tak czy inaczej artykułowane przez naszych mniejszych braci. Sło-
wa są wyrazem poznania czegoś pod względem istotowym.

(3) J. K.: Jaka jest zasadnicza różnica między człowiekiem a zwierzęciem z meta-
fizycznego punktu widzenia?
B.W.: Metafizyka usiłuje odkryć i wskazać pryncypia bytu. Konkretnie mó-
wiąc, ta fundamentalna dyscyplina filozoficzna pyta, co uzasadnia i różnicuje 
zdolność człowieka do relacji ze światem i innymi ludźmi oraz jego zdolność 
mówienia? Odpowiedź brzmi: posiadanie przez nas, ludzi zasady życia. Jest 
nią dusza rozumna, za której sprawą każdy z nas żyje, postrzega i poznaje.

(4) J. K.: Jak Pan Profesor rozumie pojęcie osoby? Czy można, w analogicznym 
sensie, mówić o osobie w przypadku zwierząt?
B.W.: Osoby to istoty, które istnieją ze względu na same siebie, potrafiąc 
odnosić się do siebie w sposób suwerenny2, ponieważ mają rozum, są wol-
ne i zdolne rozstrzygać o tym, co i jak chcą czynić. Osoby mają świadomy 
stosunek do swojego „ja”, będąc panami samych siebie3. Dlatego nigdy nie 
wolno posłużyć się nimi do celów im obcych. Również zwierzętom z samej 
ich natury, podobnie jak wszelkim istotom żywym, chodzi o siebie samych. Ta 
teleologiczna (celowościowa) konstytucja zwierzęcia nie zawiera jednak świa-
domego odniesienia do siebie. Już samo to wyklucza nazywanie ich, chociażby 
w analogicznym sensie, osobami.

(5) J. K.: Jakie widzi Pan Profesor inne różnice wskazujące na istotową dyspro-
porcję między człowiekiem a zwierzęciem?
B.W.: Można wskazać więcej różnic, możliwych do stwierdzenia również 
empirycznie, które są wyrazem istotowej dysproporcji między człowiekiem 
a zwierzęciem. Pozwolę sobie kolejno je wyliczyć. Jest to najpierw zjawisko 
przekazywania i wzbogacania wiedzy o rzeczywistości, a zatem przekaz od-
kryć i osiągnięć poznawczych. Tego rodzaju postęp wiedzy w ogóle umoż-

1 Właściwym celem istoty rozumnej jest realizacja celów wskazanych przez naturę w sposób 
piękny, czyli rozumny. Por. R. Spaemann, Osoby. O różnicy między czymś a kimś, przeł. J. Merecki, 
Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 30. (Przyp. – J.K.)

2 Osoby odnoszą się do siebie, czyli mają zdolność autorefleksji. (Przyp. – J.K.)
3 Osoby są panami siebie, to znaczy mają podmiotowość, która wyraża się w działaniu dla wła-

snego dobra i własnej doskonałości, nie występując w roli li tylko środków. (Przyp. – J.K.)
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liwia postęp techniczny w obcowaniu z przyrodą. Następnie wskazać trzeba 
zjawisko sztuki jako reprezentacji ważnych dla człowieka rzeczy. Przykładem 
jest tutaj, między innymi, malarstwo jaskiniowe z epoki kamienia łupanego. 
Naturalnie specyficzne jest dla nas, ludzi zjawisko okazywania religijnej czci 
Bogu, które znajduje wyraz w czynnościach kultu. Wreszcie wspomnieć na-
leży o zjawisku pochówków zmarłych, wyrażające naszą więź ze zmarłymi 
ponad granicami śmierci.

(6) J. K.: Jaka, zdaniem Pana Profesora, istnieje analogia między uczuciami 
a emocjami ludzi i zwierząt?
B.W.: Owszem, można mówić o jej występowaniu. Uczucia i emocje to ciele-
sne reakcje, mające swoją podstawę w spostrzeżeniach odnoszących się do nas 
samych i innych obiektów. Szczególna wszakże emocjonalność człowieka jest 
określona ponadto przez jego zdolności poznawcze. Na przykład miłość i nie-
nawiść są uczuciami objawianymi gwoli afirmacji lub negacji drugich osób.

(7) J. K.: Czy podziela Pan Profesor pogląd Roberta Spaemanna, że zwierzęta 
mają godność w analogicznym sensie? Jak sam Pan Profesor uzasadnia i wy-
jaśnia analogiczne rozumienie godności u zwierząt?
B.W.: Nie znam uzasadnienia Roberta Spaemanna4. Jego argument ma zapew-
ne związek z celowościową konstytucją człowieka i zwierzęcia. Z uwagi na 
to również każdemu zwierzęciu chodzi o własne życie. Istnieje on najpierw 
dla siebie samego, a nie tylko po to, aby być zdobyczą dla innego zwierzęcia. 
Z powodu takiego stosunku do siebie można mówić o jego godności w analo-
gicznym sensie, którą człowiek powinien respektować.

(8) J. K.: Czy możemy mówić o godności u zwierząt? Prof. Karl-Heinz Nusser 
odpowiada twierdząco5.
B.W.: Nie znam także uzasadnienia Nussera. Niemniej zapewne i on, jako 
uczeń Spaemanna, w tej kwestii będzie się powoływał, podobnie jak jego 
mistrz, na celowościową strukturę istoty żywej.

4 Godność według Spaemanna oznacza przede wszystkim wyjątkową (wyróżnioną) pozycję 
człowieka jako osoby wśród innych bytów, co zakłada, że musi on być widziany zawsze jako cel 
we wszystkich swoich działaniach, a nigdy jako tylko środek. Na jakiej jednak podstawie prze-
jaw godności postrzegamy u obdarzonych silną fizjonomią zwierząt, jakkolwiek tylko w sytuacji, 
w której dominującym motywem ich reagowania nie jest żądza? Trzeba jednak przypomnieć, że 
mamy tu na myśli godność w znaczeniu analogicznym. Zdaniem Spaemanna możemy mówić, że 
w jakimś stopniu te ożywione byty ją posiadają, ponieważ godność ma coś wspólnego z siłą bytową, 
której wyraz stanowi, i z przymiotami budzącymi zachwyt (np. piękno). Por. R. Spaemann, Granice. 
O etycznym wymiarze działania, przeł. J. Merecki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000, s. 150 – 152. 
(Przyp. – J.K.)

5 Rzeczywiście Karl-Heinz Nusser twierdzi, że godność znajdujemy u zwierząt, a przede 
wszystkim u człowieka, nie uzasadniając jednakże bliżej tej tezy. Por. K.-H. Nusser, Klimatod oder 
Atomtod, „Die Neue Ordnung” 6/2022, s. 101. (Przyp. – J.K.)
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(9) J. K.: Czy zwierzęta mają samoświadomość, jak twierdzi Dieter Birnbacher?6 
Narzuca się wszak wątpliwość, czy dowodzi on przekonująco i rzetelnie w tej 
kwestii. Może nawet nagina pewne zaobserwowane dane, wręcz nimi manipu-
luje? Jego zdaniem można wskazać zwierzęta dysponujące nie tylko swoim we-
wnętrznym przeżyciem, lecz również zdolnością myślenia o sobie jako podmio-
cie tego wewnętrznego przeżycia. Mają one także świadomość tego, co znaczy 
żyć w więzieniu, doświadczać śmierci i być pozbawionym bliskiego towarzysza 
życia7. Na ten temat tak oto pisze: „Eksperyment Gallupa, przy którego użyciu 
badano, jak dalece zwierzęta rozpoznają siebie w lustrze, pozwala przyjąć, że 
małpy człekokształtne i ssaki morskie (ale również świnie domowe) mają poję-
cie samych siebie jako indywiduum i tym samym dysponują zdolnością, którą 
dzieci uzyskują około dwa lata po urodzeniu się. Podobne wnioski nasuwa do-
świadczenie z zachowań niektórych szympansów i orangutanów, które nauczy-
ły się języka migowego niewidomych i dzięki temu posługują się określonymi 
znakami dla swoich celów, a zatem dysponują pojęciem „ja”. W tym samym 
kierunku każą też iść informacje o samobójczych zachowaniach delfinów, siłą 
przetrzymywanych w delfinarium, które nie potrafiąc już wytrzymać stresu, 
rozbijają sobie głowę o brzeg basenu”8.
B.W.: Problem z argumentacją Birnbachera polega na tym, że on nie definiuje 
jasno takich wyrażeń, jak: samoświadomość, myślenie, rozpoznawanie siebie 
samego. Używa ich w szerokim sensie, a wtedy wydają się odnosić także do 
zwierząt. Tym jednak, z czym z pewnością nie można się zgodzić, jest jego 
twierdzenie, że zwierzę jakoby miało „pojęcie siebie samego”. Otóż pojęcia są 
znakami o charakterze uniwersalnym, a nie czysto subiektywnymi wrażeniami 
jednostki. Pojęcia są tworzone w procesie odróżniania9, a nie w ten sposób, że 
są po prostu dane jako wrażenia. To, że dzieci, jak uważa Birnbacher, do dru-
giego roku życia nie tworzą pojęć, potwierdza tylko tezę, że pojęcia takie mogą 
być kreowane dopiero w miarę duchowego rozwoju. To, czy delfiny rzeczywi-
ście chcą pozbawić się życia, czy też po prostu wyswobodzić z krępującego ich 
otoczenia, trudno rozstrzygnąć na podstawie ich zachowania.

(10) J. K.: Jaka jest różnica między ludzkim ciałem a organizmem zwierzęcym?
B.W.: Morfologicznie istnieje szereg różnic nawet w porównaniu z najbliżej 
stojących wobec nas naczelnymi (Primaten). Są nimi na przykład: wyprosto-

6 Dieter Birnbacher (ur. 1946 r.) to dość znany, obecnie już emerytowany profesor filozofii na 
uniwersytecie w Dortmundzie, członek wielu organizacji i stowarzyszeń filozoficznych o różnym 
charakterze oraz komisji etycznych, wiceprezydent Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben, 
jak też wiceprezydent Schopenhauer-Gesellschaft e.v. (Przyp. – J.K.)

7 D. Birnbacher, Können medizinische Affenversuche ethisch gerechtfertigt werden, „Informa-
tion Philosophie” März 2012, nr 1, s. 21.

8 Tamże,s. 22.
9 Chodzi tutaj o czynność abstrahowania, czyli operację, w której pomija się w przedmiotach 

to, co jednostkowe, różnicujące, zmienne, nieistotne, a bierze pod uwagę to, co ogólne, wspól-
ne, stałe, istotne. Por. A.B. Stępień, Wstęp do filozofii, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1995, 
s. 325 – 326. (Przyp. – J.K.)
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wana postawa, ustawienie kciuków, możliwość zwrócenia się w akcie seksual-
nym twarzą do siebie. Organizm zwierzęcia jest jednak o wiele lepiej wyspe-
cjalizowany i dostosowany do swojego naturalnego otoczenia aniżeli ludzkie 
ciało, na przykład dzięki bardziej wyostrzonym zmysłom, większej sile i moż-
liwości szybszego poruszania się. Z tego tytułu już św. Tomasz z Akwinu po-
strzegał człowieka jako istotę z brakami. Jednocześnie jednak podkreślał, że 
człowiek może sobie na to pozwolić, ponieważ w przeciwieństwie do zwierzę-
cia jest obdarzony rozumem, zdolnością posługiwania się językiem oraz zręcz-
nością dłoni. W końcu tylko u człowieka można rozróżnić dwojaką relację 
do ciała, a mianowicie z jednej strony „mieć ciało”, a z drugiej „być ciałem”. 
W pewnym sensie jesteśmy tak dalece wolni w odniesieniu do swojego ciała, 
że możemy z niego wyjść. Człowiek staje jako podmiot wobec ciała, które 
traktuje jako przedmiot. Warto zwrócić uwagę na znaki manifestujące odróż-
nianie się człowieka w swojej cielesności. Człowiek bowiem przyodziewa 
swoje ciało, maluje je (tatuaż), usiłuje przezwyciężyć jego ciężar, na przykład 
uprawiając sportowo skok wzwyż.

(11) J. K.: Z jednej strony mówi się, że zwierzęta mają prawo do życia, a ostatnio 
ponadto, że przysługują im jeszcze inne prawa. Czy w takim spojrzeniu wyraża 
się brak konsekwencji myślenia czy też jest to wyraz określonej ideologii?
B.W.: W ścisłym sensie zwierzęta nie mają żadnych praw, ponieważ nie są 
osobami. Ludzie wszakże mają wobec nich obowiązki wynikające z celowo-
ści natury i wrażliwości naszych mniejszych braci. Chodzi tutaj, na przykład, 
o obowiązek zapewnienia im bytowania w warunkach zgodnych z ich naturą 
i niepowodujących dyskomfortu oraz cierpień.

(12) J. K.: Czy problem pozbawiania życia Naczelnych (Primaten) i delfinów po-
strzega Pan Profesor inaczej aniżeli zabijanie innych gatunków zwierzęcych?
B.W.: Istnieją u zwierząt wielkie różnice pod względem wrażliwości na ból. 
Im bardziej mają rozwinięty układ nerwowy, tym bardziej problematyczne jest 
pozbawianie ich życia, jak również pozbawianie wolności i posługiwanie się 
nimi w celach rozrywkowych.

(13) J. K.: Czy zabijanie zwierząt w celach konsumpcyjnych powinno zostać ogra-
niczone?
B.W.: Jeżeli zwierzęta są trzymane po to, aby potem zostały wykorzystane do 
konsumpcji, to warunki, w jakich żyją i funkcjonują, muszą harmonizować 
z ich naturą. Zasadniczo zabijanie zwierząt celem uzyskania pokarmu nie jest 
żadnym wykroczeniem, jeżeli nie jest połączone z zadawaniem im bólu, to 
znaczy dokonuje się w miarę bezboleśnie.

(14) J. K.: Czy zakładanie cmentarzy dla zwierząt to namiastka religii lub znak 
utraty wiary w życie wieczne, czy też tylko wyraz pewnej mody?
B.W.: Wszystkie wymienione przez księdza okoliczności wchodzą tu w rachu-
bę. Ponadto niejednokrotnie zwierzęta i nasz do nich stosunek stały się substy-
tutem, namiastką ludzkich relacji. Ludzie w swoich relacjach i sposobach trak-
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towania są trudniejsi aniżeli zwierzęta. W ten sposób nasi mniejsi bracia stali 
się pod pewnym względem naszymi przyjaciółmi, na których przenoszone są 
również nasze sposoby zachowań po ich śmierci, takie jakie zwykle okazuje-
my wyłącznie zmarłym osobom.

(15) J. K.: Jaki jest wobec tego status bytowy delfinów? Niektórzy bowiem naukow-
cy i filozofowie zastanawiają się, czy te zwierzęta nie mają cech osobowych.
B.W.: Bytowo delfiny to wysoko rozwinięte istoty żywe, które w wyniku przy-
zwyczajenia do otoczenia ludzkiego mogą się różnić również indywidualnie. 
Delfiny poddane tresurze w delfinarium są pod pewnym względem bardziej 
„indywidualne” aniżeli delfiny bytujące w otwartym morzu. Zwrot „osobowe 
przymioty” jest wyrażeniem, według mnie, mało precyzyjnym. Brzmi ono tak, 
jak gdyby delfiny mogły mieć osobowe właściwości, a przecież tak nie jest.

(16) J. K.: Co, zdaniem Pana Profesora, odzwierciedla tak wielki dzisiaj kult zwie-
rząt? Czy nie jest to jakaś forma ideologii albo wręcz religii?
B. W.: Jak już stwierdziłem w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie (14), zwie-
rzęta stały się dzisiaj niejednokrotnie substytutem czy namiastką ludzkich re-
lacji, kiedy odczuwamy ich brak. Im bardziej stają się tego rodzaju namiastką, 
tym bardziej nasila się ich kult o znamionach nawet religijnych.

(17) J. K.: Czy powinno się traktować zwierzęta jako podmioty?
B.W.: Zwierzęta nie są rzeczami czy przedmiotami, lecz właśnie podmiotami. 
Z pewnością nie mogą być traktowane jako przedmioty. Odnosić się do nich 
jako do podmiotu znaczy uwzględniać ich naturalne interesy10.

(18) J. K.: Czy tendencja do niwelowania istotowej różnicy między człowiekiem 
i zwierzęciem jest ukrytą formą walki z religią? Jeśli bowiem człowiek nie róż-
ni się zasadniczo od zwierzęcia, oznacza to, że nie ma on nieśmiertelnej duszy.
B.W.: Owszem, można tak powiedzieć, jak sugeruje to pytanie. Przesadne 
podniesienie rangi zwierzęcia koresponduje z degradacją w naszych czasach 
człowieka. Jeżeli człowiek nie jest już celem stwórczego dzieła Bożego, lecz 
produktem ewolucji, podobnie jak zwierzę, wtedy również pojęcie nieśmiertel-
nej duszy jest bezprzedmiotowe. To ma niestety negatywne następstwa w trak-
towaniu człowieka, także przez samego siebie.

(19) J. K.: Dlaczego zwierzęta nie mogą być podmiotem praw?
B.W.: Odpowiedź jest bardzo prosta: Ponieważ nie są osobami. Nie znaczy to 
jednak, że człowiek może robić ze zwierzętami, co tylko zechce.

(20) J. K.: Co Pan Profesor sądzi o sugerowanej eschatologii zwierząt? Niektórzy 
z profesorów teologii i filozofii stawiają wręcz postulat: Nowe niebo i nowa 

10 Interesy te nie muszą być wcale interpretowane egoistycznie. Zachowanie gatunku czy szan-
se na przekazanie własnych genów są podobnie zakorzenione w strukturze popędowej jak pewna 
solidarność z tymi, którzy są nam bliscy przez związki rodzinne i kulturowe lub przez spontaniczną 
sympatię. Por. R. Spaemann, Osoby, s. 227. (Przyp. – J.K.)
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ziemia także dla zwierząt. Dowodzą oni, że przed zwierzętami również otwiera 
się perspektywa wiecznego życia11. Jak skomentuje Pan Profesor takie poglą-
dy?
B.W.: Wyobrażanie sobie zwierząt jako podmiotów wiecznego życia jest tak 
filozoficznie, jak i teologicznie nie do utrzymania. To, czy w nowym niebie 
będą przebywać również zwierzęta, należy traktować jako pytanie, na które 
nikt nie zna odpowiedzi. Biblia milczy w tej kwestii.

(21) J. K.: Czy zwierzęta nie mają żadnych praw i dlaczego tak się dzieje?
B.W.: Zwierzęta mają naturalne interesy, ale nie posiadają żadnych praw. Wol-
no je zabijać, ażeby dzięki ich mięsu żyć. Ludzie natomiast mają obowiązek 
troskliwego obchodzenia się z nimi właśnie dlatego, że zwierzęta istnieją dla 
siebie samych. One również cieszą się swoim życiem, podobnie jak my.

(22) J. K.: Jak ocenia Pan Profesor polowanie jako formę rozrywki i sposobność 
realizacji wewnętrznej potrzeby?
B.W.: Polowanie tylko jako forma przyjemnego spędzania czasu jest etycznie 
nie do usprawiedliwienia. Ostatecznie za zabijaniem zwierząt musi stać racja 
ekologiczna (ograniczenie populacji z braku naturalnych wrogów) lub zamiar 
wykorzystania mięsa upolowanego zwierzęcia jako pokarmu albo jego skóry 
jako środka do ochrony przed zimnem.

(23) J. K.: Jak ocenia Pan Profesor „Ruch praw zwierząt”?
B.W.: W jego ocenie należy uwzględnić, jakie cele sobie stawia. Jeżeli chodzi 
w nim o ochronę zwierząt, dlatego że doznają one cierpień, a przecież chcą 
żyć, wówczas ruch ten jest całkowicie zasadny. Jeśli jednak chodziłoby w nim 
o to, aby zrównać zwierzęta z ludźmi, wtedy byłby ideologią z niebezpieczny-
mi konsekwencjami, gdy chodzi o traktowanie ludzi.

(24) J. K.: Pewien autor, biolog, co należy podkreślić, nadał swoim analizom tytuł 
„Von Menschen und anderen Tieren” [„O ludziach i innych zwierzętach”]. 
Czy z przyrodniczego i filozoficznego punktu widzenia tytuł ten został sformu-
łowany poprawnie?12.
B.W. Skoro tak napisał biolog, to tytuł zaiste nie jest sformułowany poprawnie. 
Autor używa bowiem pojęcia „zwierzę” w znaczeniu, którego nie można stoso-
wać w odniesieniu do człowieka. Człowiek mianowicie nie jest zwierzęciem, 
lecz istotą żyjącą. Jest to pojęcie ogólniejsze, obejmujące swoim zakresem róż-
ne samodzielne formy życia: rośliny, zwierzęta, człowieka. Owszem w pełni 
słusznie można powiedzieć tylko, że człowiek jest istotą żyjącą, podobnie jak 

11 M. Rosenberger, Ein Himmel ohne Tieren wäre kein Himmel, Der Beitrag erschien am 
02. 10. 2021 in den OÖ Nachrichten im Rahmen der Reihe „Mystik und Geist”. Por. Tenże, Kommen 
Tiere in den Himmel?, w: M.M. Litner, Der Mensch und das Vieh, Ethische Fragen im Umgang mit 
Tieren, mit Beiträgen von Ch. J. Amor und M. Moling, Tyrola, Insbruck 2017, s. 243 – 252.

12 A. Heidmann, Von Menschen und anderen Tieren, „Pastoral Blatt” 74 (2022), Heft 3, s. 67.
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można też stwierdzić, że istotami żyjącymi są zwierzę i roślina13. Do cna błęd-
ne jest natomiast stwierdzenie, że człowiek jest zwierzęciem. Człowiek nie jest 
zwierzęciem, lecz właśnie istotą żyjącą, i to swoistego rodzaju, bo dysponującą 
rozumem.

(25) J. K.: Wspomniany biolog jednak wprost stawia tezę, że „z biologicznego 
punktu widzenia człowiek jest zasadniczo zwierzęciem, należącym do Pryma-
tów, właściwie nieróżniącym się od innych zwierząt”14. Jak Pan Profesor zin-
terpretuje takie stanowisko?
B.W. Odpowiem w paru słowach. Takie postawienie sprawy przez owego 
biologa rozmija się z faktami, ponieważ u człowieka z biologicznego punktu 
widzenia, pod względem morfologicznym, trzeba stwierdzić szereg różnicują-
cych go cech, niewystępujących u zwierząt. Mówiłem już o tym przy okazji 
odpowiedzi na jedno z wcześniejszych pytań (10). Biolog ten zdaje się uważać, 
że człowiek ongiś należał do Prymatów, by później stać się człowiekiem. Jest 
to jednak znowu pogląd naukowo nieuzasadniony.

Wywiad przeprowadził i komentarzem opatrzył:

Ks. dr hab. Józef Kożuchowski 
Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna Gdańsku
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6769-1473

13 Podobnie uważał Robert Spaemann, podkreślając, że słowo „animal”, jeżeli odnosi się je do 
ludzi i do zwierząt, tłumaczymy zazwyczaj przez techniczny termin „istota żyjąca” (Lebewesen). 
Człowieka zatem nie nazywamy „zwierzęciem rozumnym”, lecz rozumną istotą żyjącą. Por. R. Spa-
emann, Osoby, s. 13. (Przyp. – J.K.)

14 A. Heidmann, Von Menschen und anderen Tieren, s. 69. (Przyp. J.K.).



 MARYJA, MATKA KOŚCIOŁA

Dobrą, starożytną metodą (Sokrates) prowadzenia wszelkich rozważań czy dys-
kusji, jest ustalenie pojęć. Nazwa własna i idea Ekklesia (łac. Ecclesia) występowała 
często w literaturze wczesnochrześcijańskiej. Miała wówczas bardzo szerokie zna-
czenie. Od III wieku pojęcie ecclesia stało się tylko nazwą własną.

Interesujące jest krótkie prześledzenie przekładów tego wyrazu, by oczywiście 
dojść do kościoła w języku polskim. Języki romańskie przystosowały łaciński wyraz 
ecclesia w następujący sposób: chiesa (włoski), église (francuski), iglesia (hiszpań-
ski). Germanie utworzyli nazwę od przydawki kyriakos (Pański, Chrystusowy) by 
przez starogermańskie kiriko dojść do współczesnego Kirche. Tym tropem poszedł 
język angielski – church, skandynawski i holenderski – kerk. Ze wspomnianej przy-
dawki wychodzą także języki słowiańskie: cerkiew. W Polsce do XVI wieku eccle-
sia oddawano przez zbór lub sobór, lecz gdy zaczęli się tym terminem posługiwać 
protestanci, sięgnięto po inną nazwę. W użycie wchodzi kościół, prawdopodobnie 
od murowanej świątyni w zamku (łac. castellum) [zob. C.S. Bartnik, Dogmatyka 
katolicka, t. II, Lublin 2003, s. 19).

Termin matka nie wymaga objaśniania. Pod każdą szerokością geograficzną i w 
każdej kulturze ma jednakowe znaczenie. Na z gruntu fałszywą ideologię gender 
szkoda tu miejsca.

Niezwykle interesujące jest kształtowanie się świadomości chrześcijańskiej,  
że w uprawniony sposób możemy mówić, iż Bogurodzica jest także Matką Kościo-
ła. Zechciejmy w ogromnym skrócie prześledzić te dzieje.

Św. Cyprian (III w.) używał zwrotu Mater Ecclesia, czyli Matka Kościół. Mu-
siało upłynąć jeszcze trochę czasu, zanim o samej Matce Bożej zaczęto mówić jako 
o Matce Kościoła. Benedykt XIV w bulii Gloriosae Dominae (27 września 1748 r.) 
jako pierwszy z papieży użył tego terminu. Następnie papież Leon XIII (Adiutorium 
populi, 8 września1895 r.) i po nim wszyscy kolejni papieże. Swój wkład mieli tu 
także wielcy teologowie. Od wieku XII do XIX rozwijała się bowiem nauka o Maryi 
(mariologia) związana ściśle z Chrystusem. Natomiast tytuł Matka Kościoła wiąże 
Maryję ściślej także z Kościołem Jej Syna.

Genialną intuicję okazała w tej sprawie św. Joanna d`Arc: „Uważam, że Jezus 
Chrystus i Kościół stanowią jedno, i nie należy robić z tego trudności” (KKK 795; 
por. 792 – 794).

Na Soborze Watykańskim II episkopaty: polski, hiszpański, portugalski i wło-
ski zaproponowały, by w dokumentach soborowych znalazł się zapis o Maryi jako 
Matce Jezusa i Matce Kościoła. Prymas Stefan Wyszyński, w uroczystym przemó-
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wieniu 16 września 1964 r. podczas Soboru, w imieniu siedemdziesięciu biskupów 
polskich uzasadniał bardzo mocno konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. 
Ale właściwy czas jeszcze nie nadszedł.

Sobór posługiwał się ideą Mater Ecclesiae, choć unikał użycia wprost tego ter-
minu. I tak w Konstytucji dogmatycznej o Kościele, czytamy: „Kościół pouczony 
przez Ducha Świętego, darzy Ją uczuciem dziecięcej miłości jako najmilszą Matkę” 
(KK 53).Jako ciekawostka: wydania polskie Dokumentów soborowych do 2002 r., 
oddawały łaciński oryginał w tym miejscu: „darzy Ją synowskim uczuciem”.

W tekście wspomnianej Konstytucji dogmatycznej (KK 53, 54, 58, 59, 69), 
mowa jest o:

●„Bożej Rodzicielce w misterium Chrystusa i Kościoła”;
● „najbardziej umiłowanej córce Ojca i przybytku Ducha Świętego”;
●  za św. Augustynem „po prostu matką członków (Chrystusa), (…) ponieważ 

swoją miłością współdziała w tym, aby wierni, którzy są członkami owej Gło-
wy, rodzili się w Kościele”;

● „Matce Chrystusa i Matce ludzi”;
● „Matce w porządku łaski”.
Dokument powyższy papież Paweł VI podpisał dnia 21 listopada 1964 roku. 

Bardzo charakterystyczne jest, iż w liście z tą samą datą, papież koronuje nauczanie 
soborowe: „Na chwałę Dziewicy i ku pocieszeniu naszemu, ogłaszamy najświętszą 
Maryję Matką Kościoła, to jest całego ludu Bożego, tak wiernych jak i pasterzy […] 
i pragniemy, by tym najsłodszym tytułem Dziewica była jeszcze bardziej czczo-
na i nazywana przez lud chrześcijański” (Allocuzione, 21 listopada 1964: AAS 56 
(1964), s. 1015 n.). Zatem list powyższy ogłasza uroczyście tytuł Maryi, jako „Mat-
ki Kościoła”(zob. C.S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. II, s. 435 – 441; J. Kudasie-
wicz, Matka Odkupiciela, Kielce 1991, s. 195 – 197).

Paweł VI rozwinął tę ideę w swoich adhortacjach apostolskich: Signum Magnum 
(13 maja 1967 r.) i Marialis cultus (2 lutego 1974 r.). Ta druga zawiera wskazania, 
jak ma wyglądać prawdziwy kult maryjny: Najświętsza Dziewica „słusznie doznaje 
od Kościoła czci szczególnej. Już też od najdawniejszych czasów Błogosławiona 
Dziewica czczona jest pod zaszczytnym imieniem Bożej Rodzicielki, pod której 
obronę uciekają się w modlitwach wierni we wszystkich swoich przeciwnościach 
i potrzebach… Kult ten… choć zgoła wyjątkowy, różni się przecież w sposób istot-
ny od kultu uwielbienia, który oddawany jest Słowu Wcielonemu na równi z Ojcem 
i Duchem Świętym, i jak najbardziej sprzyja temu kultowi” (Marialis cultus, 56; 
por. KKK 971). Wyraża się on w świętach liturgicznych poświęconych Matce Bo-
żej oraz w modlitwie maryjnej, takiej jak różaniec, który jest „streszczeniem całej 
Ewangelii” (Marialis cultus, 42; KKK 971; zob. W. Łaszewski, Święto Najświętszej 
Maryi Panny Matki Kościoła, w: red. W Beinert, Cześć Maryi dzisiaj. Propozycje 
pastoralne, Warszawa 1992, s. 193 – 206).

Bardzo szybko nauczanie to znalazło swój wyraz w liturgii – Święcie Najświęt-
szej Maryi Panny, Matki Kościoła. Do polskiego kalendarza liturgicznego wpro-
wadzono je 4 maja 1971 r. z ustanowieniem obowiązkowego obchodzenia w po-
niedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego).Nie trzeba dodawać, iż nowy 
tytuł Maryi rychło pojawił się także w wezwaniu Litanii Loretańskiej.
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Nie trzeba w tym miejscu przypominać o ogromnej roli i zaangażowanym 
nauczaniu – także maryjnym – świętego papieża Jana Pawła II. Dokonał on iście 
kopernikańskiego zwrotu w kulcie maryjnym, odwracając tradycyjny nurt przez 
Maryję do Jezusa, w kierunku bardziej biblijnego: przez Chrystusa do Maryi (per 
Iesum ad Mariam). W Redemptoris Mater nie ma jeszcze tak wprost sformułowanej 
zasady, choć jej treść jest tam zawarta: „Kościół od pierwszej chwili «patrzył» na 
Maryję poprzez Jezusa, tak jak «patrzył» na Jezusa poprzez Maryję […] w ślad za 
poznaniem tajemnicy Chrystusa idzie błogosławieństwo Jego Matki, jako szczegól-
na cześć dla Theotòkos” (RMat 27).

Lecz już w roku 2000, przemawiając z Placu św. Piotra na zakończenie Kongresu 
Mariologicznego, Jan Paweł II użył formuły: przez Jezusa do Maryi (24.09.2000 r.). 
Formuła ta ma znaczenie poznawcze: poznając Pana Jezusa, kontemplując Jego ży-
cie, spotykamy również Jego Matkę (por. Redemptoris Mater). Testament z Krzyża 
– J 19,25 – 27: „Oto Twój syn. Oto Twoja Matka” – Boża Rodzicielka została obja-
wiona jako duchowa matka Jana i wszystkich wierzących w Chrystusa. Umiłowany 
uczeń przyjął Ją „do siebie”, to znaczy do swego życia wiary. Na Jej wzór ma stawać 
się doskonałym uczniem Pana.

Do Maryi przez Jezusa – bo On tu jest najważniejszy – szli Mędrcy ze Wscho-
du, Symeon czy nieznana kobieta błogosławiąca Matkę Jezusa (Łk 11,27 – 28). Jej 
cudowne macierzyństwo stanowi przyczynę Jej chwały. Jezus zgadza się z tym 
błogosławieństwem, ale dodaje zaraz, iż wyższym tytułem chwały Jego Matki jest 
słuchanie i wypełnianie Słowa Bożego. Przekłada się to – po dwóch tysiącach lat 
duchowości maryjnej opierającej się na formule przez Maryję do Jezusa – na ko-
nieczność budowania odnowionej pobożności maryjnej. Wyraża się ona zwrotem 
przez Jezusa do Maryi, przez Jego słowo, Jego całą Osobę, przez Ewangelię. Zresztą 
sama przecież Matka Boże nie rości sobie innych pretensji. Mówi o sobie pokornie: 
„Oto Ja, Służebnica Pańska” (Łk 1,38; oryginalny tekst grecki używa tu sformu-
łowania: „niewolnica”). Jedynie w Bogu osiąga wspaniałą wielkość i Pełnię łaski 
świętości.

Punktem wyjścia i dojścia w odnowionej pobożności maryjnej musi być Jezus 
Chrystus – Słońce Sprawiedliwości. A obok Niego Jego Matka – Jutrzenka świecąca 
blaskiem swego Boskiego Syna. Pobożność maryjna bez Chrystusa jest niebiblijna 
i nieteologiczna, niezgodna także z nauczaniem Kościoła. Jako taka byłaby po prostu 
herezją. Jedyny Pośrednik zbawienia, jedyny Zbawiciel, Jezus Chrystus, musi być 
zawsze obecny w całym kulcie maryjnym: w jego punkcie wyjściowym, centralnym 
oraz w punkcie docelowym (zob. J. Kudasiewicz, Przez Jezusa do Maryi, w: Przez 
Jezusa do Maryi, red. S.C. Napiórkowski, Częstochowa – Licheń, s. 31, 50n).

Kościół w swej dzisiejszej postaci przestanie istnieć. Na końcu czasów Królestwo 
Boże osiągnie swoją pełnię. Wtedy sprawiedliwi, uwielbieni w ciele i duszy, będą 
królować z Chrystusem na zawsze, a sam wszechświat materialny zostanie prze-
mieniony. Bóg będzie w życiu wiecznym „wszystkim we wszystkich” (1Kor 15, 28). 
[KKK 1060].

Doskonałe życie z Trójcą Świętą, ta komunia życia i miłości z Nią, z Dziewicą 
Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi, jest nazywane „niebem”. Niebo jest ce-
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lem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego 
i ostatecznego szczęścia. (KKK 1024).

Matko Boża, Matko Kościoła, do którego i my należymy, módl się za nami, 
byśmy naśladując Cię w stawaniu się uczennicami i uczniami Twego Syna, Jezusa 
Chrystusa, poprzez Jego Słowo, sakramenty i dzieła miłości (caritas), ten stan rów-
nież osiągnęli.

Ks. dr Wojciech Borowski
Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu



 Śp. KS. PROF. DR JOSÉ RAMÓN VILLAR SALDAÑA (1958 – 2021): 
CZŁONEK RADY NAUKOWEJ STUDIÓW ELBLĄSKICH

W dniu 10 kwietnia 2021 r. odszedł do wieczności ks. prof. dr José Ramón Villar 
Saldaña. Był kapłanem Prałatury Personalnej Opus Dei, profesorem Uniwersytetu 
Nawarry w Pampelunie, a także członkiem Rady Naukowej „Studiów Elbląskich”.

Urodził się 7 czerwca 1958 r. w La Almunia de Doña Godina (Saragossa). Li-
cencjat z prawa cywilnego uzyskał w Uniwersytecie w Saragossie, a doktorat z teo-
logii w Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Był członkiem Opus Dei. W 1986 r. 
otrzymał święcenia prezbiteratu. Od 1987 r. rozpoczął pracę dydaktyczną w Uni-
wersytecie Nawarry, gdzie był wykładowcą eklezjologii i teologii sakramentalnej. 
W latach 2004 – 2010 pełnił funkcję dziekana Wydziału Teologii. Był też dyrekto-
rem ds. badań, Zakładu Teologii Systematycznej, a także koordynatorem Katedry 
Ekumenizmu. W 2011 został mianowany profesorem zwyczajnym teologii dogma-
tycznej. Pracował również jako profesor ekumenizmu w Wyższym Centrum Stu-
diów Teologicznych (CSET) „San Miguel Arcángel” w Pampelunie. Ponadto był 
członkiem Komisji Teologicznej i konsultantem Komisji ds. Relacji Międzywyzna-
niowych Konferencji Episkopatu Hiszpanii.

Kierunki badawcze ks. prof. Villara koncentrowały się na kwestiach recepcji 
Soboru Watykańskiego II, misji i jedności Kościoła, teologii laikatu oraz pojęcia 
ministerium w Kościele, a także na dialogu ekumenicznym. Był autorem licznych 
publikacji i artykułów naukowych, koordynatorem prac nad słownikiem eklezjolo-
gii (Diccionario de Eclesiología, BAC, 2016) i słownikiem teologicznym Soboru 
Watykańskiego II (Diccionario teológico del concilio Vaticano II, EUNSA, 2015). 
Zaangażowany był także w badania nad teologią Kościoła partykularnego, Ministe-
rium Petrinum i Episcoporum, Kolegium Biskupów. Zapraszano go do udziału w ra-
dach programowych wielu roczników, przeglądów i czasopism naukowych. Brał 
czynny udział w kongresach i debatach, również na szczeblu międzynarodowym. 
Na wniosek Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
otrzymał medal za zasługi dla rozwoju uczelni (2015).

Od 2017 r. ksiądz profesor Villar w odpowiedzi na zaproszenie wystosowane 
przez bp. Jacka Jezierskiego uczestniczył w Radzie Naukowej „Studiów Elblą-
skich”. Aktywnie wspierał czasopismo, zwłaszcza poprzez swoje publikacje: The 
ecumenical dimension of „Vatican II”, SE 19(2018), s. 317 – 326; La unicidad de la 
Iglesia y la cuestión del subsistit in (LG 8), SE 20(2019), s. 215 – 227.

W pierwszą rocznicę śmierci odbyło się w Uniwersytecie Nawarry sympozjum 
akademickie z cyklu „in memoriam”, upamiętniające życie i działalność naukową 
Księdza Profesora. Wśród podejmowanych tematów na uwagę zasługują: służba 
prof. Villara na rzecz ekumenizmu (bp dr Adolfo González Montes, emerytowany 
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biskup Almerii), a także więzi i współpraca z polskim środowiskiem naukowym 
(ks. prof. dr hab. Piotr Roszak, UMK Toruń). Na spotkaniu obecny był także ostatni 
z doktorantów zmarłego profesora: D. José Manuel Salgado-Pérez, który napisał 
pod jego kierunkiem rozprawę pt. Kościół jako sakrament. Współczesne propozycje 
dotyczące pojęcia eklezjologicznego (La Iglesia como sacramento. Propuestas con-
temporáneas sobre una noción eclesiológica, Cuadernos Doctorales de la Facultad 
de Teología. Excerpta e Dissertiationibus in Sacra Theologia 71 (2022), 245 – 327).

Księdza profesora Villara żywo wspominają księża studenci z różnych stron 
świata, mieszkańcy domów akademickich, których był dyrektorem. W pamięci 
pracowników naukowych Uniwersytetu Nawarry zapadł jako „pracujący dobrze 
i szybko”. Charakteryzowała go duchowość liturgiczna i duże poczucie humoru. 
W ostatnich latach cierpiał z powodu choroby. Zmarł 10 kwietnia 2021 roku. Zo-
stał pochowany na cmentarzu komunalnym św. Józefa w Pampelunie. Que en paz 
descanse…

Ks. mgr lic. Jarosław Łukaszewski
Uniwersytet Nawarry w Pampelunie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9998-6441



WYŻSZE SEMINARIUM ARCYBISKUPIE  
IM. BENEDYKTA XV W GENUI

Seminarium duchowne jest instytucją, która kształci przyszłych prezbiterów 
w służbie diecezji1. Genueńskie Wyższe Seminarium Arcybiskupie zostało zało-
żone w 1575 r. przez abpa Cipriano Pallavicino2. W 1869 r. Giacomo della Chiesa, 
przyszły papież Benedykt XV, rozpoczął naukę w będącym częścią seminarium 
liceum (jako uczeń z zewnątrz tj. mieszkający poza konwiktem): obecnie Wyższe 
Seminarium Arcybiskupie w Righi nosi jego imię. W seminarium mieści się też 
genueńska sekcja Wydziału Teologicznego Włoch Północnych3 oraz Biblioteka 
diecezjalna im. Luigiego Roby.

Od swego założenia do połowy następnego stulecia seminarium diecezjalne 
miało różne prowizoryczne lokalizacje, po czym ustabilizowało się w dwóch bu-
dynkach: w pałacu przy via Porta d’Archi (1657 – 1970) i budynku w dzielnicy 
Righi (od 1970 r. do dziś).

W latach 1654 – 1657, dzięki wkładowi abpa Stefano Durazzo4 i licznych do-
brodziejów, w tym Emanuele Brignole5, wybudowano duży pałac przy via Porta 
d’Archi, u podnóża wzgórza Carignano, w tamtym czasie na obrzeżach miasta. 
W tymże budynku, zaprojektowanym przez Gerolamo Gandolfo, zbudowanym 
w celowo stonowanym stylu, bez jakiejkolwiek przesady czy pompy6, seminarium 
duchowne miało swoją siedzibę przez trzy wieki, od 1657 do 1970 roku.

W 1970 roku seminarium zostało przeniesione do nowej siedziby. Zabytkowy 
budynek przy via Porta d’Archi, który pozostawał w stanie zaniedbania do poło-
wy lat osiemdziesiątych XX w., został przez zarząd miasta Genua przeznaczony 
na siedzibę Biblioteki miejskiej, która osiedliła się tam w 1998 roku, po długiej 
renowacji budynku.

1 W następstwie dekretu Soboru Trydenckiego Cum adolescentium aetas z 1563 r. ustanawia-
jącego, że formacja kapłanów powinna odbywać się w specjalnie przeznaczonych do tego szkołach.

2 Arcybiskup metropolita genueński w latach 1667 – 1686.
3 Główna siedziba w Mediolanie.
4 Arcybiskup metropolita genueński w latach 1635 – 1664, kardynał.
5 Emanuele Brignole (1617 – 1678), znakomity genueńczyk, szlachcic, filantrop, założyciel im-

ponującego jak na swoje czasy przytułku dla ubogich Albergo dei Poveri.
6 Sobrio genovese, przysłowiowo trzeźwy i oszczędny styl życiu genueńczyków przejawiający 

się we wszystkich jego dziedzinach, również i w sztuce; nierzadko słyszy się we Włoszech: sobrio/
tirchio come un genovese (= oszczędny/skąpy jak genueńczyk).
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BUDYNEK W DZIELNICY RIGHI

Nowe Wyższe Seminarium Duchowne dominuje nad historycznym centrum Ge-
nui i położone jest w dawnym parku Villa Quartara. Znajduje się na wyżynach Righi 
pod numerem 104 przy Salita Emanuele Cavallo, kod pocztowy 16136. Dzielnica 
Righi jest częścią Pierwszego Okręgu Dzielnicowego Centrum-Wschód7.

Pagórkowata dzielnica Righi znajduje się na wysokości 302 m n.p.m., na grzbie-
cie oddzielającym dolinę Lagaccio od doliny Bisagno. Ciągnie się przez nią frag-
ment XVII-wiecznych fortyfikacji miejskich, tzw. Nowych Murów zbudowanych 
około 1632 roku. To doskonały punkt widokowy i tradycyjny cel wycieczek ge-
nueńczyków i turystów. Rozlegają się stąd widoki na miasto, port, dolinę Bisagno 
i riwierę, tj. Wybrzeże Liguryjskie.

Villa Quartara to położony na zboczach dzielnicy Righi park z XIX-wieczną 
willą w stylu eklektycznym, podarowany w 1965 r. archidiecezji Genui, która wy-
korzystała go jako miejsce seminarium, rozpoczynając budowę nowego budynku 
wewnątrz parku.

Teren pod budowę nowego seminarium został wybrany mając na względzie spo-
kój okolicy i zdrowy klimat8. Wzięto również pod uwagę rozległe tereny zielone 
i zalesiony park, w którym miał powstać nowy budynek, a zarazem niewielką odle-
głość od centrum miasta i katedry9.

Wybudowany pod koniec lat sześćdziesiątych XX w. budynek ma plan litery 
„C”. Kaplica, z dużą fasadą w kształcie widocznego z daleka żagla, stanowi łącznik 
między dwoma obszernymi skrzydłami budynku. Wzniesione w latach licznych po-
wołań kapłańskich, nowe seminarium zostało zaprojektowane na przyjęcie stu se-
minarzystów. Dziś, oczywiście, świeci pustkami. Kompleks usytuowany wysoko na 
wzgórzu Righi jest dobrze widoczny z wielu punktów miasta. Główny taras semi-
narium skierowany jest wprost na miasto i port, jak gdyby wskazywał na pragnienie 
archidiecezji w Genui, by poprzez pracę przyszłych księży przemawiać wprost do 
serca portowego miasta.

Teren seminarium archidiecezjalnego graniczy od wschodu z willą św. Ignacego, 
w której mieści się nowicjat ojców jezuitów. Od zachodu graniczy z klasztorem 
sióstr karmelitanek.

Przejście ze starej do nowej struktury nastąpiło w 1970 r., gdy rektorem semi-
narium był ks. Luigi Roba. Swoją posługę kontynuował do 1980 r., kiedy to abp 
Giuseppe kard. Siri10 zawezwał na to stanowisko ks. Luigiego Borzone’a. Od 2005 r. 
rektorem był ks. Michele Cavallero. Jego następcą jest od 2021 r. ks. Francesco Fully 
Doragrossa.

Edukacja w Wyższym Seminarium Arcybiskupim w Genui przebiega na dwóch 
poziomach: dwuletni cykl filozoficzny (= biennio) i czteroletni cykl teologiczny 

7 I-mo Municipio Centro-Est.
8 Zapewnione dzięki umiarkowanemu oddaleniu od ruchu kołowego.
9 Kryteria, o których należy pamiętać przy budowie nowego Seminarium, wskazał abp Giu-

seppe Sri, który od początku chciał być świadomy postępu prac i przyglądał się im z metodyczną 
starannością.

10 Arcybiskup metropolita genueński w latach 1946–1987, kardynał.
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(= quadriennio). Przewidziany jest rok propedeutyczny jako rok wstępny dla ro-
zeznania powołania kapłańskiego (praeseminarium). Alumni ostatniego, czwar-
tego roku teologii, udają się do parafii w ramach rocznej posługi duszpasterskiej. 
Wszyscy alumni mieszkają razem w konwikcie seminarium. W roku akademickim 
2022/2023 seminarium kształci dziewięciu alumnów pochodzących z archidiecezji 
genueńskiej: na roku propedeutycznym nie ma żadnej osoby, cykl filozofii realizują 
dwie osoby, cykl teologii pięć osób. Dwie osoby biorą udział w praktykach duszpa-
sterskich w ramach ostatniego, szóstego roku kształcenia.

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

Genueński oddział zamiejscowy Wydziału Teologicznego Włoch11 do celów 
dydaktycznych obszernych budynków seminarium w Righi, w przeciwnym razie 
niewykorzystanych. Rektorem sekcji genueńskiej jest opat prof. Davide Bernini12. 
W roku akademickim 2022/2023 kształci się na Wydziale w Genui 27 studentów. 
Społeczność studencką tworzy dziesięć wspólnot kościelnych oraz nieliczni świec-
cy. Wspólnoty kościelne to: Seminarium Arcybiskupie diecezji Genua, Seminarium 
Biskupie diecezji Savona-Noli, Seminarium Biskupie diecezji Chiavari, Semina-
rium Biskupie diecezji Albenga-Imperia, Seminarium Biskupie diecezji La Spezia-
-Sarzana-Brugnato, Zakon Karmelitanów Bosych OCD, Zakon Braci Mniejszych 
Kapucynów OFMCap, Zakon Klarysek Chrystusa Zmartwychwstałego, Towarzy-
stwo Jezusowe SJ, Benedyktyni Kongregazji Subiaco-Cassino OSB. Cykl dydak-
tyczny obejmuje wykłady podstawowe rokroczne i cykliczne w ramach triennium.

BIBLIOTEKA DIECEZJALNA

Mieszcząca się w seminarium Biblioteka diecezjalna jest połączona z nim od mo-
mentu jego założenia. Pierwotna książnica wzbogacała się na przestrzeni lat, również 
dzięki zapisom arcybiskupów genueńskich. Do najbardziej znaczących należą 6000 
tomów pozostawionych w 1828 r. przez abpa Giuseppe Marię Spinę13 oraz te podaro-
wane przez papieża Benedykta XV w 1920 r. Obecnie Biblioteka liczy ponad 140 tys. 
woluminów i kilka tysięcy broszur o tematyce teologicznej i religijnej, a także liczne 
publikacje dotyczące historii kościelnej genueńskiej i liguryjskiej. Prenumeruje po-
nad 100 tytułów czasopism, które obejmują czasopisma włoskie i zagraniczne. Za-
chowało się w niej wiele tomów z XVI i XVII wieku oraz spora liczba inkunabułów.

11 Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Sezione parallela del Seminario Arcivescovile di 
Genova. 

12 Opat Dawid Bernini jest kapłanem diecezjalnym archidiecezji genueńskiej; jest tzw. opatem 
miejskim: jest to godność tytularna przysługująca prezbiterom stojącym na czele jednostki kościel-
nej, parafii bądź kościoła rektorskiego, będącej ongiś opactwem i dającej przez to swemu gospoda-
rzowi niektóre przywileje tytularne i liturgiczne; tytuł opata traci się wraz z przeniesieniem na inną 
placówkę (nie obowiązuje tu zasada semel abbas, semper abbas).

13 Arcybiskup metropolita genueński w latach 1802 – 1816, kardynał.
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Biblioteka dedykowana jest ks. Luigiemu Robie14, wybitnej postaci spośród du-
chowieństwa genueńskiego.

INNE WYBRANE INICJATYWY

Kaplica seminarium gości liturgiczną inicjatywę powołaniową o nazwie „Świa-
tło w ciemności”15. W każdy pierwszy czwartek miesiąca wieczorem, o godz. 21:00, 
rozpoczyna się modlitewne czuwanie eucharystyczne. Cieszy się ono umiarkowa-
nym zainteresowaniem duchowieństwa i wiernych.

Alumni seminarium wydają periodyk nieregularny Fides Nostra w liczbie czte-
rech/pięciu w ciągu roku. Ma format A5, liczy kilkanaście stronic i zawiera artykuły 
dotyczące aktualności z życia wspólnoty seminaryjnej.

Inicjatywą diecezjalnego duszpasterstwa migrantów była czasowa pomoc udzie-
lona uchodźcom afgańskim. Trzy afgańskie rodziny przybyły do Genui 31 sierpnia 
2021 r. i w porozumieniu z Prefekturą Miasta Genua znalazły schronienie w semina-
rium arcybiskupim. W sumie 20 osób, rodziców, małych dzieci i dziadków, zostało 
przyjętych w przystosowanych do tego celu salach, dzięki działaniom koordynowa-
nym przez Caritas diecezjalną16 i dzięki natychmiastowej dostępności zaoferowanej 
miastu przez Rektorat seminarium duchownego.

ŹRÓDŁA
Arcidiocesi di Genova. Annuario 2017. Acura Della Cancelleria Della Curia Arcivescovile, 

Genova 2017.
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Sezione parallela del Seminario Arcivescovile 

di Genova. Annuario Accademico 2022–2023, Genova 2022.
Chiesa di Genova (oficjalna strona internetowa Archidiecezji Genueńskiej), https://www.

chiesadigenova.it/ (dostęp 5.10.2022)
Rozmowa z ks. Franciszkiem Fullym Doragrossą, rektorem Wyższego Seminarium Arcybi-

skupiego w Genui.
Rozmowa z ks. Michałem Cavallero, byłym rektorem Wyższego Seminarium Arcybiskupie-

go w Genui.
Rozmowa z ks. Dawidem Berninim, rektorem genueńskiego oddziału zamiejscowego Wy-

działu Teologicznego Włoch Północnych w Mediolanie.

Ks. mgr Artur Woźniak
Archidiecezja Genueńska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8832-0943

14 Genueńczyk, żył w latach 1913 – 1995, przez 26 lat sprawował funkcję rektora Wyższego 
Seminarium Arcybiskupiego w Genui (do 1980 r.).

15 Luce nella Notte.
16 Caritas diecezji Genua obejmuje dzieła pomocy społecznej, m.in. Fundację Auxilium i Ko-

operatywę Społeczną Il Melograno oraz działających w ich ramach pracowników socjalnych i le-
karzy-wolontariuszy.



 ŚWIĘTO SEMINARIUM ORAZ ZEBRANIE ELBLĄSKIEGO 
ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA TEOLOGICZNEGO 

(8 GRUDNIA 2021) 

Msza św. pod przewodnictwem bp. Jacka Jezierskiego, wykład, prezentacja naj-
nowszego (XXII) numeru „Studiów Elbląskich” dedykowanych ks. prof. Stefano-
wi Ewertowskiemu, złożyły się na obchody uroczystości Niepokalanego Poczęcia 
NMP – święta patronalnego seminarium w Elblągu [8 grudnia 2021]. Z wydarze-
niem związane zostało zebranie elbląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Teolo-
gicznego. W wigilię uroczystości [7 grudnia] wspólnota seminaryjna uczestniczyła 
w liturgii, której przewodniczył bp Arkadiusz Trochanowski, biskup Eparchii Olsz-
tyńsko-Gdańskiej Kościoła greckokatolickiego.

W wygłoszonej podczas Mszy św. homilii bp Jacek Jezierski przypomniał 
o szczególnym miejscu Maryi w ekonomii zbawienia. Chodzi o Jej Boże Macie-
rzyństwo, do którego została przygotowana przez tajemnicę Niepokalanego Poczę-
cia.

Druga część spotkania odbyła się w auli seminaryjnej. Zgromadzeni wysłuchali 
wykładu ks. dr. hab. Marka Żmudzińskiego – prof. UWM i dziekana Wydziału Teo-
logii tej uczelni pt. Recepcja dogmatu o papieskiej nieomylności na Warmii.

Kolejnym punktem była prezentacja najnowszego tomu „Studiów Elbląskich”, 
czasopisma naukowego seminarium. Publikację tę zadedykowano ks. dr. hab. Stefa-
nowi Ewertowskiemu, emerytowanemu profesorowi UWM w Olsztynie, pierwsze-
mu rektorowi seminarium oraz redaktorowi naczelnemu Studiów Elbląskich, w 70. 
rocznicę urodzin. Przypomniał o tym ks. dr Piotr Towarek (obecny red. naczelny), 
przybliżając jednocześnie zebranym sylwetkę i bieg życia Jubilata.

W 22. tomie „Studiów Elbląskich” znalazło się 30 artykułów zamieszczonych 
w działach: historia, teologia, filozofia oraz 8 tekstów w dziale: materiały i recen-
zje. W większości są to artykuły w języku polskim, ale także języku niemieckim 
i francuskim. Ich autorzy reprezentują środowisko Rady Naukowej czasopisma, 
Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, a przede wszystkim elbląskiego seminarium. 
Są wśród nich przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych, ale także pol-
skich, w tym uczniowie i wychowankowie Jubilata.

W ramach podziękowania ks. prof. Ewertowski zaprezentował refleksję związa-
ną z akwarelą autorstwa Paula Klee pt. Angelus novus. Znalazła ona swoją interpre-
tację w przesłaniu żydowskiego myśliciela i krytyka literackiego Waltera Benjamina 
(† 1940).

Zwieńczeniem spotkania było posiedzenie elbląskiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Teologicznego. Poprowadził je ks. dr hab. Marek Karczewski prof. 
UWM i prezes oddziału, który zachęcił profesorów seminarium i gości do włączenia 
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się w szeregi członków tego ogólnopolskiego stowarzyszenia naukowego teologów. 
Elbląski oddział PTT powstał 26 kwietnia 2016 r. z inicjatywy bp. Jacka Jezierskie-
go. Skupia w sobie profesorów i wykładowców seminarium w Elblągu.

Ks. dr Piotr Towarek
Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5809-5060



 PIĘKNĄ I MIŁĄ RZECZĄ JEST BYĆ PAMIĘTANYM  
(AULA WSD W ELBLĄGU, 8 GRUDNIA 2021)

„Studia Elbląskie” są naukową wizytówką profesorów i wykładowców Wyższe-
go Seminarium Duchownego w Elblągu. Dedykację jednego z tomów czasopisma 
mojej osobie odbieram jako wielki zaszczyt. Pragnę wyrazić podziękowanie Księ-
dzu Biskupowi Elbląskiemu, szczególnie księdzu doktorowi Piotrowi Towarkowi 
redaktorowi naczelnemu „Studiów Elbląskich”. Dziękuję również ks. rektorowi 
profesorowi Markowi Karczewskiemu. W akcie wdzięczności przygotowałem kilka 
myśli, którymi chciałbym się podzielić, właśnie w Seminarium, które było i jest 
wielką częścią mojego życia. Proszę przyjąć to okolicznościowe wystąpienie.

W formie slajdu prezentuję pewien obraz. Był i jest on dla mnie intelektualnym 
i teologicznym zaskoczeniem oraz estetycznym zdziwieniem. Jest także motywem 
refleksji nad historią, ale w dialektycznym oddziaływaniu (pierwiastka religijnego 
i świeckiego), związania, tego co religijne i świeckie. Zapewne bardziej znane są 
wizerunki aniołów, które tworzył Marc Chagall, a którego motywy plastyczne zna-
lazły się na okładce „Studiów Elbląskich” nr 22(2021). To też jest przykład postawy 
otwarcia na różne interesujące inspiracje niekoniecznie tylko z kręgu tradycji kato-
lickiej.

Angelus novus, to akwarela namalowa-
na (kredką olejną i akwarelą) przez mało 
znanego malarza, akademickiego, wykła-
dowcę w Monachium Paula Klee. Akwarela 
została namalowana w 1920 r., na papierze 
o wymiarach 31,8×24,2 cm. Obecnie znaj-
duje się w zbiorach Muzeum Izraela w Je-
rozolimie. Dygresja – w innych niewiel-
kich obrazach Paula Klee można znaleźć 
elementy typowe dla ekspresjonizmu, ku-
bizmu czy surrealizmu. W wielu obrazach 
artysty, również aniołów, granica między 
kompozycjami figuratywnymi a abstrakcją 
się zaciera.

Obraz należał do Waltera Benjami-
na. Kupił go od Hansa Goltza w Mona-
chium w 1921 r. Obraz służył do medyta-
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cji żydowskiej angelologii w wersji talmudycznej i kabalistycznej oraz jako „jako 
memento duchowego powołania”. Po samobójczej śmierci Benjamina na granicy 
francusko-hiszpańskiej w 1940 r., Angelus trafił do jego wieloletniego przyjacie-
la Gershoma [Gerhard] Scholema, później do wdowy po nim, a w końcu został 
przekazany do muzeum w Izraelu1. Hannah Arendt uratowała i przewiozła część 
pism Benjamina np. Tezy historiozoficzne do Stanów Zjednoczonych, które prze-
kazała Teodorowi Adorno. Pisma są m.in. o tyle ważne, że zawierają komentarz 
do wizerunku Angelusa. H. Arendt również włączyła się w pracę redakcyjną nad 
wydaniem zbioru jego twórczości filozoficznej podzielając opinię, że był to umysł 
wymykający się prostej kwalifikacji2.

Oto wizerunek anioła, który bez słów, a jednak „mówi”. Dysponuje jakąś ukry-
tą wiedzą. Mając w pamięci szereg innych ikonografii oraz wyobrażeń „czystego 
ducha”, można być trochę zaskoczonym wobec proponowanej „statycznej” formy 
„najgwałtowniejszego poruszenia”. Th. Adorno użyje sformułowania „statyczne 
wyobrażenie ruchu”3. Jak jednak naprawdę wygląda anioł? Wiemy to? Jak w zmy-
słowy sposób przedstawić anioła, którego „naturą” jest niesienie przesłania, specy-
ficznej informacji? Jak graficznie przedstawić rzeczywistość niematerialną, ducho-
wą albo czystą moc? W tym względzie artyści mogą być bardzo pomocni4.

„Ciało” anioła jest pozorne. W chrześcijańskim ujęciu, aniołowie, to istoty bę-
dące w służbie Chrystusa i Jego uczniów (Mt 4,11). Zanim o „zwiastunie wzglę-
dem ludzi”, jako podstawowej funkcji anioła, należy pamiętać: tradycja żydowska 
i chrześcijańska broni poglądu, że aniołowie to istoty stworzone. Fascynujące jest 
to geometryczne ujęcie Angelusa, bowiem można przyjąć, że całe stworzenie ma 
matematyczne struktury. Teoria symetrii to również teoria matematyczna. Istnieje 
ontologiczna różnica między duchem a materią, ideą a bytem stworzonym. Wszyst-
ko to, co stworzone, co pochodzi od Boga, zawiera w sobie „Bożą myśl”. Leib-
niz nie negując zasad metafizycznych był przekonany, że „wszystkie poszczegól-
ne zjawiska natury dają się wyjaśnić w sposób matematyczny”5. Matematyczność 
stworzenia polega na policzalności, na symetrii i proporcji, co jest również przed-
miotem badań oddziaływań elementarnych współczesnej fizyki. Harmonia i pięk-
no świata min. wyznacza proporcja, a elementy mają strukturę geometryczną. Ro-

1 „Gdy [W. Benjamin] uciekał z Paryża zajmowanego przez hitlerowców do Lourdes, zebrał 
swoje papiery w dwóch walizkach, które Georges Bataille (1897–1962) ukrył w Bibliotheque Natio-
nale. W jednej z nich znalazł się Angelus novus, wyjęty wcześniej z ramy przez Benjamina. Dzięki 
temu – wspomina Gershom Scholem – obraz po wojnie dotarł do Theodora Wiesengrunda Adorna 
do Ameryki, a następnie znalazł się we Frankfurcie nad Menem”: E. Jedlińska, Angelus novus Paula 
Klee – anioł historii, mistyków i wędrowców, w: Architektura znaczeń, Warszawa 2011, s. 356.

2 H. Arendt, Walter Benjamin (1892–1940), w: Ludzie w mrocznych czasach, Gdańsk 2013, 
s. 187–246. W. Benjamin, Pasaże, w: Coś w rodzaju Biblii, z Ireneuszem Kanią rozmawia Marta 
Bartosik, w: I. Kania, Dług metafizyczny. Eseje i rozmowy, Kraków 2022, s. 269 – 274. T. Sławek, 
U - chodzić, Katowice 2015, s. 38 – 41.

3 Jak wyżej, s. 204.
4 Jan Paweł II, List do artystów. Do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych 

„epifanii” piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej, Rzym 4 kwietnia 1999 r.
5 M. Heller, Filozofia przyrody, Kraków 2004, s. 97.
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ger Penrose był przekonany, że: „matematyczne obiekty istnieją poza czasem i nie 
zależą od konkretnego społeczeństwa, ani od jakiś konkretnych obiektów fizycz- 
nych”6. Każdy anioł jest odrębną istotą, a zgodnie z Humani generis7, możemy mó-
wić ma charakter osobowy, rozumny, wolny, chociaż „inny niż człowiek lub Bóg”.

To nie przypadek, że chcąc wyrazić pewne doświadczenie wynikające z historii, 
artysta sięga po postać anioła. Nie jest to pierwszy raz, gdy rozważania o aniołach 
pomagają w rozjaśnieniu ważnych prawd lub doświadczeń. Aniołowie wskazują na 
zagrożenia albo tylko na jedno zasadnicze wydarzenie egzystencjalne, jak w zwiasto-
waniu Niepokalanej Maryi, lub powiadamiając pasterzy o narodzeniu Jezusa w Be-
tlejem. Aniołowie należą do świata i są związani z ludzką egzystencją a jednocześnie, 
należą do nadprzyrodzonej historii zbawienia, dlatego istnieje ścisły związek z Chry-
stusem – Odkupicielem świata. Nie tylko współczesnym ludziom nie jest łatwo pa-
trząc na aniołów, na szczególne momenty artystyczne, powiązać je i ująć w jedną 
myśl łączącą historię świata i dzieje zbawienia. Anioł w tym kontekście może być dla 
ludzi wyjątkowym obrazowaniem i przebijaniem się uzewnętrznionego Słowa Boga.

Można zajmować się historią dla samej historii, aby poznawać minione dzieje 
człowieka i świata. Można uprawiać historię dostarczając argumenty potwierdzające 
lub wykluczające się tezy. W różnych ujęciach oraz interpretacjach, historia bywa 
ideologicznie wykorzystywana. Historiografia często tylko potwierdza własne, utarte 
koleiny myślenia oraz przyzwyczajenia w łączeniu przyczyn i skutków. Takie spojrze-
nie stanowi przeszkodę w rozwoju intelektualnym i duchowym. „Anioł” Paula Klee, 
w ujęciu Benjamina stanowi wyjątkowy motyw, aby poprowadzić oglądającego do 
rozważań w stronę historii a właściwie stosunku historii do pamięci. Co widzi Ange-
lus novus i jakie to może mieć znaczenie „widzenia” przyszłości? Może to być propo-
zycja równie zaskakująca jak przekonanie F. Nietschego, który: „nie miał wątpliwo-
ści, czym jest muzyka – to cielesne słuchanie przyszłości”8. Najbardziej interesująca 
jest przyszłość, a historia może być „mostem” prowadzącym tego „co się wydarzy”.

Przesłanką rozumienia przekazu obrazu może być pewna teoria, w myśl której: 
„istnieje przekaz pamięci, który nie chce się ziścić w słowach i symbolach, jest 
natomiast współtworzony przez to, co niewypowiedziane”9. Można doszukiwać 
się opowieści o przeszłości w praktyce pozadyskursywnej, a więc w mowie ciała, 
w gestach i reakcjach10. Milczenie też jest mową. Benjamin interpretuje wizerunek 
„Anioła” by mówić o swoich przeżyciach mistyczno-osobistych, a także w interpre-
tacji podpowiadanej przez misję Karla Krausa, poety, satyryka i redaktora czasopi-
sma „Die Fackel”.

6 R. Penrose, Nowy umysł cesarza, Warszawa 1995, s. 138.
7 Denzinger Scheimetzer, 3891.
8 J. Momro, Ucho nie ma powieki. Dźwiękowe sceny pierwotne, Kraków 2020, s. 82.
9 Autorkami teorii są: Maria Hirszowicz, Elżbieta Neyman. Teorię rozwijali: Sławomir Kapra-

lski, Piotr T. Kwiatkowski, Lech Mróz. Cyt. za: Książki. Magazyn do czytania, październik 2001, 
s. 81.

10 Jak wyżej.
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Benjamin w dziewiątej tezie historiozoficznej, przedstawia interpretację „Anio-
ła”11 Paula Klee. Anioł: „wygląda tak, jak gdyby zamierzał się oddalić od czegoś, 
w czym zatopił spojrzenie. Ma szeroko rozwarte oczy, otwarte usta, rozpostarte 
skrzydła. Tak zapewne wygląda anioł historii. Oblicze zwrócił ku przeszłości. Tam, 
gdzie przed nami pojawia się łańcuch zdarzeń, on widzi jedną wieczną katastrofę, 
która nieprzerwanie mnoży piętrzące się ruiny i ciska mu je pod stopy. Chciałby się 
pewnie zatrzymać, zbudzić pomarłych i poskładać szczątki zaścielające pobojowi-
sko. Lecz od raju wieje wicher, zaplątał mu się w skrzydłach, a tak jest potężny, że 
anioł nie potrafi ich złożyć. Wicher ten niepowstrzymanie gna go w przyszłość, do 
której zwrócony jest plecami, podczas gdy przed nim aż pod niebo wyrasta zwalisko 
ruin. To, co nazywamy postępem, to właśnie ten wicher”12. Angelus novus, patrząc 
wstecz pragnie zwrócić uwagę kontemplujących jego zachowanie na to, co nadcho-
dzi. Benjamin jednak sugeruje: anioł patrząc wstecz widzi nieustanne katastrofy, 
które wydarzyły się w przeszłości, tym samym zapowiada nadchodzące nowe nie-
szczęścia. Jest to pespektywa historii, która ma znaczenie „przed” i „po”.

W innym komentarzu do obrazu z 1933 r., napisanym na Ibizie, gdzie Benjamin 
przebywał, zawiera się interpretacja z nowymi akcentami: „Obraz Klee o nazwie 
Angelus novus pokazuje anioła wyglądającego tak, jakby miał zamiar odejść od cze-
goś, co stale kontempluje. Jego oczy się gapią, jego usta są otwarte, jego skrzydła 
są rozpostarte. Tak obrazuje się anioła historii. Jego twarz jest zwrócona ku prze-
szłości. Tam, gdzie postrzegamy łańcuch wydarzeń, widzi jedną katastrofę, która 
ciągle piętrzy wrak i rzuca je przed jego stopy. Anioł chciałby zostać, obudzić umar-
łych i uczynić całością to, co zostało rozbite. Ale burza wieje z raju; został złapany 
w jego skrzydła z taką przemocą, że anioł nie może już ich zamknąć. Burza nieod-
parcie popycha go w przyszłość, do której odwraca się plecami, podczas gdy stos 
gruzu przed nim rośnie ku niebu. Ta burza jest tym, co nazywamy postępem”13. Do 
dnia dzisiejszego, pomimo zgliszcz jakie zostawia wojna, nie pokonano poglądów, 
że wojny przyspieszają postęp, dają silny napęd cywilizacyjny. Ciągle pozostają 
nieprzezwyciężone przekonania: wojny są potrzebne i pożyteczne. Nie są przyczyną 
moralnego upadku, destrukcji życia lub powodem głębokiego regresu człowieczeń-
stwa. „Anioł”, jako posłaniec z natury ma aspekty lucyferyczne, w analizowanym 
przypadku, jest to wiedza, jaką niesie „Anioł Historii”. Ta wiedza jest ukryta, tajem-
na, a na obrazie zawarta w min. w zwojach symbolizujących włosy anioła.

Hannah Arendt w swojej książce o Benjaminie14 czyni postać „Anioła Historii” 
kluczową figurą Benjaminowskiej myśli, jak i odzwierciedleniem drogi życiowej 
samego autora. W tradycji żydowskiej każdy człowiek ma swojego anioła, który 
stanowi też swoistą, „tajemną jaźń”. Benjamin był krytykiem literackim i w swych 
interpretacjach ulegał sile poetyckiego motywu „satanistycznego piękna” Charlesa 

11 Angelus novus jest też synonimem ukrytego imienia, które Benjaminowi zostało objawione, 
ale sam go nie ujawnia.

12 W. Benjamin, O pojęciu historii, w: Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, op. H. Orłowski, 
Poznań 1996, s. 418.

13 Jak wyżej, O koncepcji historii, Teza IX.
14 H. Arendt, Walter Benjamin 1892 – 1940, Gdańsk 2007.
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Baudelairea (1821 – 1867). Koncept „Anioła Historii” zainspirował twórczość nie-
których artystów i muzyków. Równie dobrze może inspirować do snucia myśli, by 
o przyszłości myśleć historycznie. Pamięć i historia, to kwestia utrwalania tożsa-
mości człowieka, podtrzymywania jego formacji kulturowej, religijnej, politycznej. 
Jest podstawą jego wyborów oraz postrzegania swojego miejsca w świecie. Jan 
Paweł II w adhortacji Eccesia in Europa, omawiając „wyzwania i znaki nadziei 
dla Kościoła w Europie”, pisze o utracie pamięci: „chciałbym przypomnieć utratę 
pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu towarzyszy swego rodzaju prak-
tyczny agnostycyzm i obojętność religijna, wywołująca u wielu Europejczyków 
wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwo-
nili dziedzictwo pozostawione im przez historię. Nie dziwią zatem zbytnio próby 
nadania Europie oblicza wykluczającego dziedzictwo religijne, a w szczególności 
głęboką duszę chrześcijańską, przez stanowienie praw dla tworzących ją ludów 
w oderwaniu od ich życiodajnego źródła, jakim jest chrześcijaństwo”15. Utrata pa-
mięci wywołuje lęk przed przyszłością – „bardziej się jej boimy niż pragniemy”. 
Historia i pamięć dla myślenia o przyszłości może być kotwicą, albo korzeniami 
dostarczającymi życiodajnych sił. Historyczne myślenie o przyszłości, to więcej niż 
intelektualny eksperyment, niż sztuczny zabieg pewnej idealizacji. Przyszłość w po-
staci wyobrażonej, której w gruncie rzeczy się oczekuje, podlega idealizacji. Gdy 
podda się ją konfrontacji z przeszłością sprawa wygląda tak, że pojawiają się nowe 
wyzwania i odkrycia. Jak miałaby wyglądać utopia świata pod każdym względem 
zsynchronizowanego? Gdyby rzeczywiście skończyła się historia skończyłby się 
człowiek, jak w rozważaniach Francisa Fukuyamy16. By nie zamknąć się w „dra-
matycznej przeszłości”, w rozważaniach bardziej potrzebna jest funkcja myślenia 
krytyczno-profetycznego. Potrzebna jest „nowa wizja” przyszłości, zwłaszcza wo-
bec współczesnej, ideologicznej rewizji historii, rozwijania konfliktu kulturowe-
go, nawoływania do burzenia pomników czy formułowania postulatów potępienia 
brzemienia i opresji, jakiej w przeszłości dokonywał „jedynie” biały człowiek. Jaka 
historia byłaby do zaakceptowania? A toczy się walka o wykreślanie jednej kultu-
ry i zastąpienie jej inną, tzw. „cancel culture”. Unieważnianie własnej przeszło-
ści w myśl współczesnych kryteriów hermeneutyki to metodologiczny błąd, który 
zmierza do odrealnienia przeszłości i zarazem pozytywnych dokonań człowieka. Co 
może pomóc w tej sytuacji stanowisko teoretyka historii Patrika Boucherona, któ-
ry napisał: „Potrzebujemy historii, bo potrzebny nam oddech, zatrzymania się, aby 
uspokoić świadomość – aby pozostała w ogóle jakaś możliwość świadomości – nie 
tylko w stanie domeny myśli, ale rozumu praktycznego, otwartego na wymiar dzia-
łania. Ocalić przeszłość, ocalić frenetyczny czas teraźniejszości – temu poświęcają 
się poeci. Aby sprostać tym wyzwaniom, trzeba zmierzyć się z samym sobą. Zadzi-

15 Jan Paweł II, Ecclesia in Europa – Kościół w Europie, Rzym 2003, I, 7. „Zapomnienie 
o Bogu doprowadziło do porzucenia człowieka i dlatego «nie należy się dziwić, jeśli w tym kontekś-
cie otworzyła się rozległa przestrzeń dla swobodnego rozwoju nihilizmu na polu filozofii, relatywiz-
mu na polu teorii poznania i moralności, pragmatyzmu i nawet cynicznego hedonizmu w strukturze 
życia codziennego». Europejska kultura sprawia wrażenie «milczącej apostazji» człowieka sytego, 
który żyje tak, jakby Bóg nie istniał”, 9.

16 F. Fukujama, Koniec człowieka, przeł. B. Pietrzyk, Kraków 2004, ss. 312.
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wić katastrofę, jak mawiał Victor Hugo, albo razem z Walterem Benjaminem rzucić 
się w poprzek tej katastrofy, która nadchodzi wolno i jest bardziej kontynuacją niż 
nagłym zerwaniem”17. Cancel culture wiąże się z unikaniem odpowiedzialności za 
„czyny człowieka”, jest próbą unieważniania przeszłości, negowaniem ciągłości, 
wymazywaniem kulturowych fundamentów.

Historia „obwiniania”, w wydaniu różnych autorów, próbuje współczesnych 
przekonać do stawianych tez i podporządkować ich w myśleniu i postrzeganiu 
przeszłości. Przecież nie można zastąpić metafizyki historią, tak jak nie zastępuje 
się natury kulturą18. Z drugiej strony, aby uciec od historii poprzez cancel culture 
można życie wypełnić jedynie chwilą obecną19. Chantal Delsol trafnie zauważa, 
że: „Społeczeństwa zachodnie żyją poza Historią, gdyż nie znoszą w niej eksplozji 
życia, bałaganu, ryzyka, zagrożenia przemocą, wielkości, która przyprawia o za-
wrót głowy, klęski przegranych i tego wszystkiego, co porusza, przeraża, tworzy 
nierówności i budzi lęk”20. Kulturowa presja, aby poddać się modom, trendom, za-
mknąć się w klatce własnych poglądów i przekonań jest ucieczką od rzeczywistości. 
Teza jaką postuluję się w niniejszych rozważaniach idąc za sugestiami Benjamina 
na podstawie inspiracji obrazu Angelus novus, dotyczy suwerenności myślenia oraz 
by o przyszłości myśleć historycznie. Chodzi o myślenie, które nie osiada w wygo-
dzie raz przyswojonej wiedzy, ale interpretuje wydarzenia, wyciąga wnioski. Jeśli 
dąży do syntezy to właśnie w celu, aby wybiegać w przyszłość. Historia to nie tylko 
minione wydarzenia (jeden poziom), to również opowieść o współczesności (drugi 
poziom), ale historia to także możliwa „opowieść” o przyszłości (trzeci poziom). 
Historycy pozytywiści z trudem przyjmują takie możliwości, ponieważ trudno tu 
o ścisłość reguł metodologicznych. Historia interesująca jest ze względu na przy-
szłość, a nie tylko z powodu tego, aby zaspokoić jedynie ciekawość, jak było. Nie 
należy lekceważyć prawdy materialnej, ale trzeba jeszcze wiedzieć do czego może 
ona służyć. Dogmatycznie traktowana historiografia Leopolda von Rankiego wyda-
je się została zakwestionowana. Komu potrzebna historia jedynie zwycięzców, albo 
pisana z perspektywy wigów i protestantów z apoteozą liberalizmu i demokracji, 
gdzie ofiarami zawsze byli katolicy i torysi? A komu lewicowa historiografia, doce-
niająca znaczenie ruchu protestów i klasy robotniczej?21.

Zwłaszcza w latach dziewięćdziesiątych XX w. wielu było przekonanych, że 
ludzkość czeka jedynie więcej dobrobytu, więcej zrównoważonego rozwoju, więcej 
pokoju oraz powszechna integracja w ogólnoludzkim braterstwie. Pewne wydarze-
nia przyszłości podpowiada właśnie historia, jeśli jest znana i pamiętana. Postawa 

17 P. Boucheron, O tym, co może historia, przeł. M. Warchała, w: „Przegląd polityczny”, nr 168 
(2021), s. 19.

18 Ch. Delsol, Nienawiść do świata. Totalitaryzmy i ponowoczesność, przeł. M. Chojnacki, 
Warszawa 2017, s. 163 – 167.

19 S. Mrożek, „Ucieczka od Historii się nie powiodła, jestem tu z powrotem. I mogę tylko 
mieć nadzieję, że za mojego życia nie będzie już tej Historii za wiele i nie będę zmuszony do 
brania udziału w wielkich wydarzeniach historycznych”, cyt. za: „Rzeczpospolita – Plus Minus”,  
26 grudnia 2021, s. 38.

20 Jak wyżej, s. 244.
21 R. Skidelsky, Historia na barykadach, przeł. M. Warchała, w: Przegląd polityczny”, nr 168 

(2021), s. 39–43.
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ta jest ważna dla wszystkich, ale szczególnie dla zarządzającymi ludźmi, mających 
poczucie odpowiedzialności za ich los. A wielu było przewodników duchowych, 
którzy uważali, że za ich życia zbliżał się moment nadejścia mesjasza.

W społecznym dyskursie nieustnie wraca się do książek Georga Orwella, który 
raczej nie pisał z myślą o projekcie przyszłości. Odnosił się do kwestii społecz-
nych swego czasu. Krytykował zarówno faszyzm jak i komunizm ze względu na 
ich totalitarny wymiar. Ostrzegał przed utopią. Starał się opisać społeczne tenden-
cje doprowadzając je w teoretycznym namyśle do logicznych konsekwencji, po-
nieważ był przekonany, że: „totalitaryzm [który zapuścił wszędzie korzenie] jeżeli 
nie będziemy go zwalczali, może powszechnie zatriumfować”. Wydanie Roku 1984 
stało się podstawą scenariuszy filmowych, sztuk teatralnych, programów telewizyj-
nych22. Podobnie myślenie Stanisława Lema o przyszłości było odważne, sięgające 
w przyszłość niezwykle daleko. Nie była to tylko literacka zabawa i fantastyka, ale 
krytyczna futurologia oparta na zdobyczach nauki. Lemowi też chodziło o przy-
szłość świata, o ten czas, gdy uda się człowieka połączyć z maszyną, z komputerem 
i gdy w ten sposób, człowiek stanie się praktycznie „nieśmiertelny”. Co ludzi czeka 
w przyszłości, jest też przedmiotem wizji jaką snuje współczesny materialista i ate-
ista, niezwykle popularny autor książki Homo deus, Y.N. Harari. Śmierć zostanie 
pokonana, jest to tylko zagadnienie technologiczne23. Podobne pomysły oraz sza-
leństwa biorą się z braku historycznego myślenia o przyszłości. Myślenie histo-
rycznie o przyszłości jest po to, by gruzy nie musiały się powtórzyć. „Nie wiedzia-
łem, że na świecie jest tylu idiotów, dopóki nie zajrzałem do Internetu” miał mówić 
wyjątkowy futurolog S. Lem. A jakaż to nowość? Czy to stała prawda o naszym 
świecie? Może trzeba się zgodzić, że: „Internet [tylko] uwolnił taką masę idiotyzmu, 
głupoty, bezmyślności, żenady, umysłowej, emocjonalnej czy estetycznej pustki, że 
pytania o przyszłość ludzkości i planety nabierają całkiem nowego sensu”. Dzienni-
karz B. Chrabota mówi, że „utoniemy w głupocie” i już choćby na filmie widzimy 
„przerażone oczy topielca z gasnącą nadzieją wypatrującego ratunku”24. Pomimo 
skali rozwoju sieci społecznościowych i cyfryzacji, podstawowym problemem, tak 
jak w przeszłości, tak i w przyszłości będzie dostęp do informacji i wiedzy. Jakiej 
wiedzy dostarcza historia?

Orwellowskie „Ministerstwo Prawdy”, to literacki model przedstawiający świat 
zbudowany na kłamstwie. Analogie historyczne lub literackie również mają zna-
czenie dla myślenia o przyszłości. Czyż w dalszym ciągu nie pozostał uniwersalny 
archetyp Ulissesa, który wyznaczył „wędrowny los Adama”, gdy pozbawiony został 
raju? Ludzkie losy są bardzo podobne. Można jednak przyjąć, to tylko literatura i nic 
więcej. Przykład, czym jest literatura w poznawaniu i przeżywaniu historycznych 
kontekstów „dotykaniu złej przeszłości”, albo jak może wyglądać kontakt z historią 
w „zdepersonalizowanym, zapośredniczonym przez instytucję kontakcie” znajduje 
się w pisarstwie W. G. Sebalda. W eseju Nihologie D. Czaja sytuując go jako autora, 
„archeologa pamięci”, który w przyszłość spogląda z drogi „pomiędzy historiozo-

22 Por. H.G. Wells, Wehikuł czasu 2021, Wojny światów 2018, Wizja przyszłości 2020, A. Hux-
ley, Nowy wspaniały świat wyd. pol. 2020, J. Zamiatin, My 2020.

23 Y.N. Harari, Homo deus. Krótka historia jutra, przeł. M. Romanek, Kraków 2018, s. 630.
24 B. Chrabota, Plus – minus, 16–17 października 2021.
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ficznym pesymizmem a sentymentalnym optymizmem”25. Europejska kultura nie 
chce pamiętać zbrodni przeszłości i zapomniałaby, gdyby nie literatura, która nie 
pozwala zapomnieć nieprzedawnionych zbrodni. Literatura upamiętnia i pełni za-
razem funkcje terapeutyczne. Jak mało kto w przekonaniu D. Czai, literacka forma 
i narracja spełniają funkcję „powstrzymywania rozpadu, naprawianie, przywraca-
nie, scalanie tego «co rozbite»”, a dalej: „choć po katastrofie wyciekł sens, a wszel-
kie «twarde» próby jego odzyskania zawodzą, to język i literacka forma u Sebalda 
wciąż są kruchymi gwarantami sensu”26. Dlatego w tym aspekcie jest podobieństwo 
Sebalda i Benjamina, co potwierdza w twierdzeniu: „Rzecz zadziwiająca: w dobie 
niewiary w literaturę, w jej moc poznawczą, u Sebalda słowo pełni funkcję rewela-
torskie i ocalające”27. Narzuca się konkluzja, nawet, gdy w pewnym stopniu znamy 
przeszłość ujętą w historycznej opowieści, w teologicznej interpretacji, jako konty-
nuacji „historii rajskiego upadku”, wędrujemy w nieznaną przyszłość, na końcu któ-
rej czeka ludzi Apokalipsa, która już była. Pomimo pesymizmu, „teorii katastrof”, 
„czasu w czasie”, propozycja by nie poddać się całkowicie przypadkowym wyda-
rzeniom, trzeba próbować myśleć „przeszłość jako przyszłość”28.

Angelus novus „podpowiada” by spojrzeć w przeszłość z głębi immanencji hi-
storii. Punkt widzenia generuje zagadnienia oraz pytania. Mogą one dotyczyć: czy 
z perspektywy mesjańskiego następstwa, „odnowy i naprawy”, na ile jest jeszcze 
możliwe posklejanie tego co rozbite? Zatrzymując się na perspektywie humani-
stycznej, uwięzieni w historiografii pozytywistycznej, gubimy możliwość chrześci-
jańskiego namysłu nad przyszłością. Przykładem, który ukazuje, jak może wyglądać 
myślenie o przyszłości w źródle historii jest wyjątkowe dzieło Apokalipsa. W kul-
turze funkcjonuje też perspektywa rozumienia wydarzeń, która ukazuje spojrzenie 
„apokaliptyczne” o przyszłości, która jeszcze się nie wydarzyła, a dopiero ma na-
dejść. Spojrzenie to odsłania prawdę o przyszłości, która w każdym pokoleniu na 
nowo jest interpretowana. Propozycje refleksji są różne. Prawie każda rewolucja 
zrywa z historią, ale kto zrywa z wiecznością zamyka się w historii. Jest to uwaga 
formułowana przez Alana Blooma, który pisał: „Doniosła powinność myśliciela, 
żyjącego w ulotności polega na dostrzeżeniu tego, co wieczne. Wielkim, kardynal-
nym błędem jest poświęcenie tego, co wieczne, temu, co ulotne. Dystans jest nie-
zbędny, należy jednak zacząć od miejsca, gdzie człowiek stoi”29. „Anioł” z obrazu 
pędzi niesiony wichrem postępu, jednak to nie jest jedyna siła, która współtworzy 
przyszłość. Nie ma historii bez człowieka. Natomiast w interpretacji teologicznej 
historia jest konsekwencją Bożego postanowienia po grzechu pierworodnym, lecz 
w dalszym ciągu, jak to zostało zaznaczone, nie bez udziału człowieka. Perspektywa 

25 D. Czaja, Znaki szczególne – antropologia jako ćwiczenia duchowe, Kraków 3013, s. 237.
26 „Sebald zapisuje to, co minione. Ekshumuje przeszłość w różnych jej postaciach. Literatura 

jawi się tu jako świecka próba zbawienia tego, co poddane rozpadowi, jako podszyta nieusuwalną 
melancholią próba restytucji materialnego, ludzkiego, zwierzęcego wymiaru rzeczywistości, każdej 
drobiny, która składa się na to, co zwykliśmy ogólnie i enigmatycznie nazywać «światem»”: jak 
wyżej, s. 229.

27 Jak wyżej, s. 230 – 233.
28 Tamże, s. 218 – 228.
29 A. Bloom, Handel i „Kultura”, przeł. P. Lipszyc, w: „Kronos”, nr 3 (2021), s. 20–21.
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ta wskazuje na „dzieje” powrotu przez przyszłość do zbawiennego rajskiego począt-
ku. Wiedza historyczna może mieć kolosalną wartość. Bez tej wiedzy nie wiadomo 
czego szukać, o co pytać, jak myśleć o przyszłości? Jaka to jednak historia, którą 
potwierdza nie tyle współczesność, co raczej przyszłość? Sama analogia, w powie-
dzeniu historia magistra vita est, ma ograniczony sens. Współczesność obejmuje 
wydarzenia, które są naszym udziałem. Pożar katedry Notre Dame w Paryżu, też 
stanie się historią dla przyszłych pokoleń, ale nawet, gdy następne pokolenia staną 
na naszych barkach, to nie po to by rozważać, jak było, by się zatrzymać, lecz by 
się wychylić w przyszłość. To jest zagadnienie typu, idąc „bezwiednie” w stronę 
przyszłości, na podstawie przeszłości, jednak pytać „co” nadchodzi, „co” się zbliża?

Jaka będzie przyszłość, a więc, jak w przyszłości będzie wyglądała praca a jak 
świętowanie? Czy ostanie się niedziela? Jak będzie wyglądał Kościół katolicki? 
Jak uniknąć ideologizacji wydarzeń, sprowadzając wszystko do poziomu płytkiego 
moralizatorstwa? Nasze, współczesne spojrzenie sięga czasów prehistorycznych. 
W pewnej mierze historycy wypracowali wiedzę o życiu starożytnych, bardziej 
szczegółową o czasach nowożytnych. Wiedza, to nie to samo, co fascynacja wypa-
trywania przyszłego milenium. Uzasadnione jest historyczne myślenie o przyszło-
ści, tak jak uzasadnione są plany rozwoju, zabezpieczeń oraz możliwości. Przyszłość 
jest nieznana, a myśli nie można zatrzymać, można ją metodologicznie rozwijać 
oraz przekuwać w myśl krytyczną.

Najbliższa, odchodząca przeszłość pozwala również pytać: czy ocaleje wartość 
ofiary? Stefan Chwin analizuje transgresyjne idee kultury europejskiej, które stano-
wią inspirację nadchodzącej lecz nieznanej przyszłości. W rozważaniach pisarza po-
jawia się wątek, możliwy na przeszłym oraz obecnym etapie „cywilizacji śmierci”. 
Oskarża się Jezusa Chrystusa o niegodziwy czyn „samobójstwa”. Polega on na ścią-
gnięciu na siebie śmierci, świadome jej sprowokowanie. Ukrzyżowanie Chrystusa 
nazywane jest „altruistyczną samobójczą śmiercią”. W absolutny sposób relatywi-
zuje się teologiczny wymiar ofiary oraz odrzuca całą „filozofię zbawczego okru-
cieństwa”, co miało być przedmiotem rozważań już Ojców Kościoła. Okrucieństwo 
zawiera w sobie niegodne elementy. Jednocześnie rozwija się nurt domagania się 
prawa do eutanacji i właśnie prawa do samobójstwa. Takie myślenie możliwe jest, 
gdy przyjmie się tezę o „grzechu istnienia” człowieka. Jest to totalna krytyka antro-
pocentryzmu, detronizacja człowieka wobec wszelkich istnień żywych w świecie. 
Człowiek w tym ujęciu pojawia się jako największy „szkodnik”, największe zagro-
żenie ekologiczne dla całej planety, całkowicie zbędny i oskarżony za: „straszliwe, 
codzienne cierpienie miliardów chorych, dręczonych i umierających zwierząt”. Dla-
tego w rozważaniach pojawia się pytanie, czy w przyszłości ostoi się hierarchia istot 
żywych, czy nastąpi przezwyciężenie „archaicznej świadomości” starego świata?30. 
Czego można nauczyć się z historii monistycznego w założeniach myślenia lub igno-
rującego dyskurs nieuchronnie prowadzący do totalitarnych wniosków? Czy histo-
ria nie daje przykładu, że tam, gdzie zakwestionowano wartość ofiary Jezusa Chry-
stusa, ofiarą na niespotykaną skalę stali się właśnie ludzie? Z czego, z jakich źródeł 

30 S. Chwin, Samobójstwo i „grzech istnienia”, Gdańsk 2013; Tenże: Oddać życie za Polskę. 
Samobójstwo altruistyczne w kulturze polskiej XIX wieku, Gdańsk 2021; Tenże: Samobójstwo jako 
doświadczenie wyobraźni, Gdańsk 2010.
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ideologicznych przekonań wzięła się największa zbrodnia XX wieku z nieuleczalną 
raną Holocaustu? Być może z konsekwencją nie cofającą się przed niczym, współ-
czesność kontynuuje definitywny proces zakwestionowania transcendencji ludzkiej 
osoby? Jak wtedy będzie wyglądała kultura, która postanowiła zerwać z myśleniem 
metafizycznym? Czy po uwolnieniu się spod prawa pozostanie jedynie terror? Do 
czego prowadzą czasy transgresji oraz degeneracji, a może, wreszcie nastaną mesja-
nistyczne czasy? Przeszłość upoważnia, że wszystkiego można się spodziewać. Jak 
też bez odniesienia do Boga będzie rozwijała się kultura i jej instytucje? Jaka bę-
dzie otwartość ludzi na solidarność z człowiekiem oraz z innymi stworzeniami? Jak 
pokonany zostanie nacjonalizm, separatyzm, ekstremizm, ekonomizm, panerotyzm 
w skrajnej postaci i troska jedynie o własne, partykularne przetrwanie? Chodzi o to, 
by w myśleniu historycznym zobaczyć, zrozumieć współczesne wezwania mające 
charakter religijny, polityczny, duchowy i moralny. Historia ma uczyć, że myślenie 
w kategoriach „powszechnego, ogólnoludzkiego braterstwa”, co proponuje papież 
Franciszek, jest fundamentalnym zagadnieniem wyznaczającym przyszłość ocale-
nia?31. Papież pyta, dlaczego tak łatwo gubi się uniwersalne wymiary przeszłości 
oraz przyszłości w Tym, który przez wieki był światłością narodów – Lumen gen-
tium (1964) – i zawsze będzie dla każdego drogą dostępu do tego, co powszechne 
i uniwersalne, z poszanowaniem godności oraz sumienia? Nie bez powodu Antoine 
Arjakovsky pyta: „Czy Kościół katolicki – katolikos – który od dwóch tysięcy lat 
stara się przeszczepić to, co uniwersalne w poszczególność narodów, nie zasługuje 
na nowe, nie redukujące go do poziomu instytucji spojrzenie historyków epoki glo-
balizacji?”32. Czego uczy historia, nie jako muzeum, ale jako dialog na gruncie tego, 
co duchowe z tym co ludzkie, właśnie na drodze do nowej unii narodów? W tym 
przekonaniu, właśnie: „Historyk jest jednocześnie interpretatorem i pośrednikiem, 
niezbędnym filarem, który zarówno bojownikom pamięci, jak i politykom, mówi na 
co przeszłość pozwala, a na co nie”33.

Przyspieszający proces globalizacji w warstwie idei, to najczęściej sekulary-
zowana forma uniwersalności, powszechności i światowości, którą zapoczątkował 
św. Paweł. A gdy przyjąć, jak twierdził Raymond Aron ostatecznym powołaniem 
ludzkości jest adoracja Boga, to na ile ma rację J. Manent pisząc: „że chrześci-
jaństwo jest niezbędne do ustanowienia uniwersalizmu. Bez chrześcijaństwa «naga 
ludzkość» byłaby nie-do-pomyślenia”. Historia uczy, „lud Boży” jako żyjący w cza-
sie i przestrzeni jest taką rzeczywistością i zapowiedzią, właśnie „wspólnoty, która 
nadchodzi i nigdy nie nadejdzie”. A Giorgio Agamben, powiedział by: „jest jeszcze 
nieusuwalna reszta, która zostaje” ze względu na indywidualnego człowieka, który 
uczestniczy w historii ludzkości34.

31 Franciszek, Fratelli tutti, encyklika: O braterstwie i przyjaźni społecznej, w Asyżu, u grobu 
św. Franciszka, dnia 3 października 2020.

32 A. Arjakovsky, Historia według Pierrea Nory, przeł. J.M. Kłoczowski, w: „Przegląd Polity-
czny”, nr 144 (2017), s. 105.

33 P. Nora, Wstęp do autohistorii, przeł. J.M. Kłoczowski, w: „Przegląd Polityczny”, nr 11 
(2017), s. 118.

34 Sz. Wróbel, Ludzkość zastygła w bezruchu, w: „Przegląd Polityczny”, nr 132 (2015), s. 41 – 42. 
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Jakże obszerna praca inscenizacyjna teatrów i wytwórni filmowych, to również 
praca z pamięcią na temat ważnych wydarzeń z przeszłości. Byłoby lepiej, gdyby 
była to twórczość pogłębiona o sugestie tego, co ma lub co rzeczywiście nadcho-
dzi, a co z przeszłości w postaci złogów lub partykularnych obciążeń teraźniejszo-
ści wyznacza rewolucyjny, rzeczywisty przełom. Jak objawia się nowy eon świata, 
w czym leży jego przyszłość poddana pod zabieg wyemancypowanego, jeszcze in-
tensywniejszego rozwoju technologii cyfrowej?

Na gruncie światopoglądu chrześcijańskiego fascynująca może być historia roz-
woju dogmatów. Pokazuje jak bardzo potrzebny był stały punkt odniesienia, wia-
ra w możliwość poznania prawdy. Natomiast, wymownym przykładem spojrzenia 
w kategoriach żywych idei historii oraz próby myślenia o teraźniejszości oraz nad-
chodzącą przyszłość i końcu, który nieustannie jest odwlekany, może być postawa 
Jakoba Taubesa dobrze znającego myśli Benjamina. Gdy w latach siedemdziesią-
tych XX w. zgłosił się do niego młody adept nauki z listami polecającymi, autor 
monografii Zachodnia eschatologia35, zapytał go co sądzi o Jakubie Franku? Ten za-
czął mówić o tym, jak ważny w żydowskiej historii był frankizm. Taubes powtórzył 
pytanie z naciskiem na egzystencjalny wymiar i znaczenie, dając do zrozumienia, że 
nie chodzi mu o historyczną tezę36.

Gdy po raz tysięczny z racji miejsca urodzenia, spoglądam na imponujący 
w rozmiarach i architekturze krzyżacki zamek w Malborku, myślę, że interesujące 
jest nie tylko, jak długo go budowano, jakie trzeba było zainwestować środki, ilu 
ludzi, zwierząt oraz materiałów, ale po wielokroć ważniejsze wydaje mi się pyta-
nie, co wychodzi z tego, gdy ludzie próbują zbudować „królestwo Boże na ziemi”? 
A przecież od czasu Augustyna nie była to jedyna próba w historii. Jest to ważne 
zagadnienie, jak pogodzić naturę i łaskę, nie stawiając na opozycję techniki prze-
ciw magii. Na ile możliwa jest teologia polityczna we współczesnych wymiarach 
i to bez opozycji płaskiego sekularyzmu i religijnego dogmatyzmu, która zapłodni 
myślenie o współczesnych lub przyszłych strukturach państwa pozbawionego prze-
ciwnych biegunów? Ile trzeba przeżyć złudzeń by w imię wyzwalania spod religii, 
poddać się pod reżim jednowymiarowej, opresyjnej cywilizacji?

Pewną koncepcję ciągu historii w kulturze zachodniej z pozycji Angelusa i py-
tania, jak będzie wyglądała przyszłość społeczeństwa, przedstawił historyk idei 
Edward H. Carr. Rozważania nad przemianami w historii prowadzi z uwzględnie-
niem zagadnień: jakie skutki wywołuje relacja wolności z rozumem, religii z sekula-
ryzmem, prawa jednostki z prawami społecznymi. Czasy nowożytne zapoczątkowa-
ły rewolucję społeczną polegającą na nieustannym procesie emancypacji ludzkości 
spod filozofii metafizycznej. Można powiedzieć, że pierwszym krokiem, była próba 
zrozumienia otoczenia oraz zapanowania nad otoczeniem, ale w kontekście zdolno-
ści „myślenia o myśleniu” do czego wyjątkowo przysłużył się Kartezjusz. Samo-
świadomość pozwalała na spojrzenie, iż człowiek jest przedmiotem, ale i podmio-
tem praw, które w istocie sam tworzy i je ustanawia. Było to pośrednie, powolne 
odchodzenie od obowiązywalności i podległości człowieka prawu naturalnemu.

35 J. Taubes, Zachodnia eschatologia, przeł. A. Serafin, Warszawa 2016, s. XIV.
36 A. Lipszyc, Taubes apokaliptyk, w: „Przegląd Polityczny”, nr 118 (2013), s. 38.
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J. J. Rousseau, koncepcją kultury, która tworzy człowieka i zarazem wypacza 
go, zachęcał do emancypacji, do wolności i równości przez kontestację, odrzuce-
nie dotychczasowej kultury społecznych różnic i nierówności. Był to kolejny krok 
zachęcający, by w imię czystej, nieskażonej natury, wyzwolić się z modelu trady-
cyjnej cywilizacji. Efekty powyższych poglądów widać w radykalnych działaniach 
i dążeniach uczestników Rewolucji Francuskiej. Przelew krwi, to pospolita terapia 
i droga ku szczęśliwej przyszłości dla wszystkich. Usprawiedliwienie takich poglą-
dów i pogłębienie działań sformułował G.F. Hegel, który „opatrznościowy rozum” 
utożsamił z myśleniem człowieka. Przekonywał, że człowiek w samoświadomości 
odkrył własne możliwości ustanawiania decydujących praw sankcjonujących wa-
runki życia. Carr dodał, że w praktycznych zaleceniach Hegel był „zbyt bojaźliwy”, 
od czego wolny już był Karol Marks. Myśl o prawach „obiektywnego ducha”, nale-
ży doprowadzić do końca. Historia, to procesy transformacji będące pod wpływem 
ekonomicznych oraz dialektycznych zasad rozwoju. Dziejowe prawa historii, to 
swoisty determinizm oraz ludzki woluntaryzm. Dążenie do wyzwolenia się z „fał-
szywej świadomości” oraz warunków kapitalistycznej ekonomii, to zadanie rewolu-
cji społecznej, która odbierze burżuazji kapitał oraz środki produkcji. Rozum, tym 
deterministycznym prawom ma się podporządkować bowiem nie chodzi o to, by 
„świat zrozumieć, lecz by go zmieniać”37, a dokona tego klasa robotnicza w imię 
rewolucyjnych przemian, które muszą się wypełnić. W ten sposób rozum walcząc 
o wolność w procesie rewolucyjnych przemian ograniczył siebie i wolność człowie-
ka. Marks jeszcze deklarował, że nie kieruje nim ideologia, lecz prawa dziejowe, 
jednak już W. Lenin nie miał tych oporów, widząc najważniejsze zadanie klasy ro-
botniczej w roli kształtującej świadomość ludzi. Również te procesy nieustannych 
przemian i wydarzeń historycznych leżą u źródeł biologicznej koncepcji człowieka 
i jego nieuświadomionych motywów działania zaproponowanych przez Z. Freuda. 
Następnym krokiem było przekonanie, że człowiek to jednostka nieprzystosowana, 
a w procesie adaptacji do środowiska kieruje się nie rozumem, lecz nieuświadomio-
nymi instynktami oraz irracjonalnymi pragnieniami38. Zatem, co ustanawia czym 
jest życie i jaki jest jego cel? Łatwo zauważyć, że idee przenoszą góry i pozostawia-
ją rumowiska.

Znamienne w dziejach zachodniej kultury były wydarzenia emancypacyjne Ru-
chu 68. Badacze wskazują na paradoks społecznego buntu, który poza „obaleniem 
zmurszałego systemu burżuazyjnego”, co głosił J.P. Sartre, a także wyzwoleniem 
w sferze seksualnej nie miał żadnych sprecyzowanych celów. Według oceny intelek-
tualisty A. Arona, była to „rewolucja bez ideologii, celu i planu działania”39. Jednak 
wydarzenia 68 roku zmieniły świat. Zmieniły na tyle, że nie tylko Carr, z dystan-
sem odnosząc się do „inżynierii społecznej” stwierdza: odznaczamy się „szczególną 
ślepotą”, „że zmierzamy właściwie donikąd i że liczy się utrzymanie łodzi na po-

37 „Filozofowie rozmaicie tylko interpretowali świat, idzie jednak o to, by go zmieniać”: Tezy 
o Feuerbachu, w: K. Marks, Pisma wybrane, Warszawa 1979, s. 228.

38 E.H. Carr, Czym jest historia?, przeł. P. Kuś, w: „Przegląd Polityczny”, nr 168 (2021),  
s. I–III.

39 M. Gmurczyk-Wrońska, Maj 1968 roku we Francji, w: „Przegląd Polityczny”, nr 88 (2008), 
s. 24 – 25.
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wierzchni wody”40. Na końcu procesu emancypacji pojawia się droga prowadząca 
w „nieznaną przyszłość”. Wielkie czy wątpliwe osiągnięcie.

A. Lipszyc rozważając żydowski mesjanizm i jego aktualność napisał jedno-
znacznie: „polityka – pozostawiona sama siebie – zawsze generuje struktury mi-
tyczne; myśl zakorzeniona w (mesjańskiej) teologii może stanowić remedium na 
to schorzenie”41. Świat stworzony nie ma immanentnego celu, „nic w tym świecie 
nie jest święte”, upadły świat nie może być przedmiotem aktu „ubóstwienia”, czyli 
bałwochwalstwa. Gdyby ludzkość kroczyła drogą prawa moralnego, objawionego 
w Dekalogu, czy Novus Angelus zobaczyłby to, co z przerażeniem w historii ludz-
kości widzi? Chociaż trzeba nieustannie pamiętać, że o ile religia wydobywa lu-
dzi z „Egiptu natury”, to łatwo zamyka w „Egipcie religijnego rytuału”42. Wszelkie 
działania oraz wybory wywołują nawet niechciane konsekwencje.

Ludzi jak zawsze czekają nowe problemy moralne, których wcześniej nie było. 
Pomimo tego warto historycznie myśleć o przyszłości. Wyjątkowo ważne może być 
historyczne myślenie o przyszłości na przykładzie powstawania, działania i ruchów 
religijnych. Historii Kościoła to ważne doświadczenie. Warto wspomnieć Dantego 
Alighieri, w 700-setną rocznicę jego śmierci. Nie sposób zrozumieć autora La co-
medi (1307–1321) bez kontekstu historycznego. Opierał się na Polityce Arystote-
lesa, a którego ideałem był wolny Kościół, w wolnym państwie. Papież Franciszek 
z tej okazji podpowiada:, że «Dante nie żąda od nas dzisiaj jedynie tego, abyśmy 
go po prostu czytali, komentowali, studiowali, analizowali, ale wzywa nas raczej, 
abyśmy go wysłuchali, abyśmy w pewien sposób go naśladowali, abyśmy stawali 
się jego towarzyszami podróży, ponieważ także dzisiaj chce on nam ukazać drogę 
do szczęścia, właściwą drogę ku temu, aby żyć w pełni naszym człowieczeństwem, 
pokonując ciemne lasy, w których tracimy orientację i godność»43. Natomiast: 
„Wierzący to człowiek zasadniczo «zachowujący pamięć»”44. Czego więc może na-
uczyć nas historia, którą przytacza w autobiografii J. Ratzinger. Mieliśmy w związ-
ku z Soborem Watykańskim I, zastrzeżenia i wątpliwości, do których przyczyniła 
się niemiecka duma. W żadnym razie nie uszczuplały one głębokiej wiary w prymat 
Piotrowy. Podobna atmosfera dotyczyła dyskusji na temat dogmatu wniebowzięcia 
Maryi. Wydziały teologiczne zostały zapytane o ocenę. Odpowiedź naszych nauczy-
cieli była negatywna. Był to przejaw jednostronnego myślenia. Wiele zależy od tego 
jak traktuje się historię oraz tradycję. Katolicki teolog Gotlieb Söhngen w 1949 roku, 
wypowiedział się zdecydowanie przeciw dogmatowi wówczas „ewangelicki pro-
fesor teologii systematycznej z Heidelbergu, Edmund Schlink zadał bezpośrednie 

40 E.H. Carr, jak wyżej, s. VIII.
41 A. Lipszyc, Inne oświecenie, w: „Przegląd Polityczny”, 119 (2013). s. 58.
42 Jak wyżej, s. 59. Tenże: „Właściwie pojęty mesjanizm stara się tylko nieustannie rozrywać, 

dekonstruować spoisty kształt politycznego mitu i zakłócać mechaniczne przebiegi tak zwanego 
postępu. Jako etyka sprawiedliwości stale niepokoi politykę. W imię tego, co pojedyncze, a co za-
wsze zostaje przegapione, każe nam pamiętać, że miało być trochę inaczej”, s. 63.

43 List apostolski, Candor Lucis aeternae – Blask wiecznego Światła, Watykan 2021.
44 Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. O głoszeniu Ewangelii w dzisiej-

szym świecie, Rzym 2013: „Pamięć stanowi wymiar naszej wiary i możemy ją nazywać «deu-
teronomiczną», analogicznie do pamięci Izraela. Jezus zostawia nam Eucharystię jako codzienną 
pamięć Kościoła, wprowadzającą nas coraz bardziej w Paschę (por. Łk 22,19), 13.
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pytanie: «Co pan uczyni, jeśli dogmat rzeczywiście zostanie ogłoszony? Czy wtedy 
nie będzie pan musiał odwrócić się plecami do Kościoła katolickiego?». Söhngen 
odpowiedział po chwili namysłu: «Jeśli dogmat zostanie ogłoszony, to przypomnę 
sobie, iż Kościół jest mądrzejszy niż ja i bardziej jemu ufam niż swojej własnej 
wiedzy». [Ratzinger dodaje:] Myślę, że ta mała scena pokazuje ducha, w którym 
uprawiano wtedy w Monachium teologię: w sposób krytyczny, ale z wiarą”45. Jest 
to przykład, że wątpliwości nawet spory teologiczne oraz intelektualne były zawsze. 
O ludziach świadczy to, jak z nich wychodzą.

Czesław Miłosz na publicznej scenie był mistrzem łączenia ról prywatnych i pu-
blicznych. Był poetą, pisarzem, krytykiem literackim, profesorem na amerykań-
skim uniwersytecie, był obserwatorem życia. Jan Błoński widział w Miłoszu nie 
tylko teologa i filozofa widział w nim „proroka, który pragnął wyprzedzić współ-
czesność. Siebie traktował z dystansem i autoironią, gdy w wywiadzie stwierdził: 
„siedemdziesiąt lat to dopiero koniec młodości, a więc dziewięćdziesiątka oznacza 
prawdziwą dojrzałość”46. Pod koniec życia, a żył długo przechodząc przez różne do-
świadczenia moralne, religijne, polityczne, napisał Traktat teologiczny. Rozpoczął 
go słowami: „Takiego traktatu młody człowiek nie napisze. / Nie myślę jednak, że 
dyktuje go strach śmierci. / Jest to, po wielu próbach, po prostu dziękczynienie, / 
a także pożegnanie dekadencji, / w jaką popadł poetycki język mego wieku. / Dla-
czego teologia? Bo pierwsze ma być pierwsze”. Dalej wyjaśnia, że: „Nie z frywol-
ności, dostojni teologowie, / zajmowałem się wiedzą tajemną wielu stuleci – / ale 
z bólu serdecznego, / patrząc na okropność świata”. Traktat kończy się modlitwą 
do „Pięknej Pani z Lourdes i Fatimy”47. A co do przyszłości świata, chyba moż-
na poważnie potraktować jego poniekąd katastroficzną wizję, „katolika heretyka”, 
jak sam siebie nazywał, a której był wierny przez całe życie nie tylko z powodu  
II wojny światowej. W zbiorze metafizycznych medytacji nad światem i życiem pod 
tyt. Przyszłość można przeczytać: „Prolegomena do społeczeństwa przyszłości. Nie-
zliczone odmiany schorzeń psychicznych, wariaci chodzący ulicami i mówiący do 
siebie – jak dziś w Kalifornii, ogólne rozpasanie w seksie, narkotykach i zbrodni. 
Stąd potrzeba gromadzenia się w nieduże wspólnoty spojone szacunkiem dla rozu-
mu, zdrowego rozsądku i czystości obyczajów. Może nawet przetrwa w nich poezja 
pośród ogólnego zdziczenia, jako zdrowie wśród chorych, tak jak kiedyś była cho-
robą wśród zdrowych”48.

Co w przyszłości czeka ludzi? Czego uczy nas historia o przyszłości? Gdy roz-
pada się przestrzeń sakralna, prędzej lub później kończy się to ludobójstwem. Było 
to również podstawowe przekonanie Leszka Kołakowskiego, który uważał, że kry-
zys kultury zachodniej wynika z braku sacrum w przestrzeni publicznej49.

45 J. Ratzinger, Moje życie. Wspomnienia z lat 1927–1977, przeł. W. Wiśniewski, Częstochowa 
1998, s. 67–69.

46 A. Sobolewska, Mapy duchowe współczesności. Co nam zostało z nowej ery?, Warszawa 
2009, s. 291–293.

47 tygodnik.com.pl/kontrapunkt/60 – 61/traktat.html
48 Cz. Miłosz, Piesek przydrożny, Kraków 1997, s. 78.
49 L. Kołakowski, Jezus ośmieszony esej apologetyczny i sceptyczny, Kraków 2014.
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Nie lękaj się mała wspólnoto. W małej wspólnocie każdy może być zobaczony, 
doceniony, otoczony troską. Jako mała wspólnota, razem – „jedziemy na jednym 
wozie” –, tworzymy przyszłość, choć nie najmniejszej diecezji, to również wiekiego 
żyjącego Kościoła. Poznajemy prawdę o sobie przez historię pokoleń. Gdyby nie 
historia, bylibyśmy ubożsi, nie wiedzielibyśmy kim jesteśmy i dokąd idziemy. Ktoś, 
kiedyś, może opowie, co się działo w naszym świecie, gdy byliśmy w Seminarium, 
gdy opowiadaliśmy historie i co się z tego narodziło. „Ziarno jeszcze jest w łupinie”, 
powiedziałby poeta. Jeszcze raz dziękuję za dostrzeżenie mojej osoby.

I ostatnie zdanie. Co nas czeka w przyszłości? Odpowiem znanym logionem: 
„Wszystko będzie tak samo, jak tutaj, tylko trochę inaczej”.

Ks. dr hab. Stefan Ewertowski, em. prof. UWM Olsztyn
Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1138-4348





 SPRAWOZDANIE Z VI. SYMPOZJUM DOROTAŃSKIEGO  
pt. „BŁ. DOROTA Z MĄTÓW – ŚREDNIOWIECZNA PUSTELNICA”  

[26 CZERWCA 2022, KWIDZYN]

Po przerwie związanej z pandemią odbyło się w Kwidzynie VI. Sympozjum 
Dorotańskie (25 czerwca 2022). Jego tematyka nawiązywała tym razem wprost do 
osoby i życia bł. Doroty z Mątów, średniowiecznej pustelnicy, której 675. rocznica 
urodzin przypada w tym roku. Nie zabrakło też odniesień do rozwoju życia pu-
stelniczego w tradycji Wschodu i Zachodu. Na główną część naukowego spotkania 
złożyło się dziewięć referatów. Organizatorami sympozjum byli: bp Jacek Jezier-
ski – biskup elbląski, Andrzej Krzysztofiak – burmistrz Kwidzyna, ks. kan. Ignacy 
Najmowicz – prepozyt kapituły w Kwidzynie, Janusz Trupinda – dyrektor Muzeum 
Zamkowego w Malborku.

– Jestem wdzięczny prelegentom, którzy odpowiedzieli pozytywnie na zapro-
szenie do studium nad kwestiami dorotańskimi – mówił na rozpoczęcie sympozjum 
bp Jacek Jezierski. Wyraził też wdzięczność za przybycie do Kwidzyna dużego gro-
na naukowców, którzy poświęcili czas i swoją refleksję osobie bł. Doroty. Zazna-
czył, że w kontekście badań nad kwidzyńską rekluzą, ważne jest także towarzyszące 
jej życiu tło, konteksty, paralele, cierpliwe poszukiwanie i próby budowania hipotez.

O. prof. dr hab. Bazyli Degórski (Angelicum, Rzym) przybliżył w przesłanym 
wykładzie postacie najstarszych chrześcijańskich pustelników i pustelnic w Egip-
cie, natomiast ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki (UKSW) opowiedział zebranym 
o życiu pustelniczym w tradycji Kościoła zachodniego oraz jego przykładach na te-
renach polskich i pruskich. Konkretną tego egzemplifikacją jest bł. Juta z Chełmży 
(z Bielczyn), pustelnica i mistyczka z XIII w., której sylwetkę i bieg życia przybliżył 
diakon prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (UMK).

Prelekcja dr hab. Marty Kowalczyk (WSD Elbląg) dotyczyła problematyki zwią-
zanej z lokalizacją kwidzyńskiej pustelni bł. Doroty z Mątów w oparciu o relacje 
Jana z Kwidzyna. Autorka postawiła tezę, że cela bł. Doroty znajdowała się w prze-
dłużeniu południowej nawy bocznej katedry w Kwidzynie, od strony wschodniej, 
tzn. w innym miejscu, aniżeli te, które wskazywano dotychczas. Teza ta wywołała 
dyskusję uczestników, która zapewne będzie kontynuowana. Dr Lech Łbik w swoim 
wystąpieniu wprowadził słuchaczy w problematykę cudów przypisywanych bł. Do-
rocie, znanych z przekazów o błogosławionej z Mątów. Natomiast dr hab. Monika 
Jakubek-Raczkowska (UMK) przedstawiła referat pt. Imagines pulcherrime. Kate-
goria piękna w mistyce bł. Doroty.

Wystąpienie dr. hab. Juliusza Raczkowskiego (UMK) oraz mgr Katarzy-
ny Bucław (Muzeum Diecezjalne w Toruniu) skupiło się na prezentacji obrazu 
trzech świętych czczonych w Prusach: św. Rozalii z Palermo, bł. Doroty z Mątów,  
bł. Juty z Chełmży. Wizerunek ten namalowany przez nieznanego autora (autorów?) 
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w 1637 r. znajdował się pierwotnie w kościele świętych Janów w Toruniu, a po 
II wojnie światowej znalazł miejsce w pałacu biskupim w Pelplinie. Mgr Alicja 
Grabowska-Lysenko (TNT) opisała w swojej prelekcji losy „relikwii” z kwidzyń-
skiego rekluzorium bł. Doroty. Znajdujące się w metalowym pudełku cząstki cegieł 
i zaprawy murarskiej są świadectwem starań o odnowę kultu pruskiej mistyczki 
w XVII wieku. Ostatni z referatów wygłoszony przez dr. hab. Radosława Biskupa 
(prof. UMK) dotyczył perspektywy badań nad dziejami diecezji pomezańskiej, 
a zwłaszcza nowej edycji źródeł. Prelegent jest także autorem tłumaczenia z języka 
niemieckiego na polski książki Mario Glauerta poświęconej Pomezańskiej Kapitule 
Katedralnej w średniowieczu.

Bł. Dorota przyszła na świat w 1347 r. we wsi Mątowy Wielkie k. Malborka 
w rodzinie niderlandzkiego kolonisty Wilhelma oraz jego żony Agaty. W 1363 r. 
poślubiła Adalberta, mieszczanina i płatnerza gdańskiego. Zamieszkała w Gdańsku 
przy ul. Długiej. W małżeństwie tym przyszło na świat dziewięcioro dzieci, z któ-
rych ośmioro zmarło w wyniku trwających w tym czasie epidemii. Z jedyną ocalałą 
od śmierci córką Gertrudą (mniszką benedyktynką w Chełmnie) Dorota prowadziła 
korespondencję na tematy ascetyczno-mistyczne. Relacje z mężem były dość na-
pięte i trudne. Adalbert nie rozumiał praktyk religijnych Doroty. Jednak poprzez 
cierpliwość i łagodność żony nawrócił się. Dorota odbyła też szereg pielgrzymek, 
m.in. do Koszalina, Akwizgranu, Einsiedeln, Rzymu. Po śmierci męża swoje ostat-
nie lata życia związała z katedrą diecezji pomezańskiej w Kwidzynie. Przybyła tu, 
by korzystać z kierownictwa wybitnego teologa i dziekana kapituły kwidzyńskiej 
kanonika Jana. Za jego poparciem, za zgodą biskupa pomezańskiego oraz kapituły, 
wybrała życie pustelnicze poprzez zamurowanie w celi (rekluzorium) przy kościele 
katedralnym. Zmarła w opinii świętości w swojej pustelni 25 czerwca 1394 r. Rene-
sans jej kultu w Polsce i w Niemczech Zachodnich nastąpił po II wojnie światowej. 
W 1976 r. Stolica Apostolska zatwierdziła dekret stwierdzający heroiczność życia 
oraz istnienie kultu bł. Doroty od niepamiętnych czasów. Dekret podpisany został 
przez papieża Pawła VI i jest równoznaczny z aktem beatyfikacji (pleni iure). Od 
1992 r. bł. Dorota jest patronką diecezji elbląskiej.

Ks. dr Piotr Towarek
Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5809-5060



MISSA VENI SANCTE SPIRITUS PAWŁA BĘBENKA
SKOMPONOWANA NA ZAKOŃCZENIE  

I. SYNODU DIECEZJI ELBLĄSKIEJ (2016 – 2020) 

W dniu 25 września 2022 r. podczas Mszy świętej w kościele św. Bartłomieja 
w Pasłęku odbyło się prawykonanie Missa Veni Sancte Spiritus. Liturgii prze-
wodniczył bp dr Jacek Jezierski, biskup elbląski. Sprawowano ją na zakończenie 
XII. Warsztatów Muzyki Liturgicznej, którym w tym roku, w związku z wojną 
trwającą na Ukrainie, towarzyszyło hasło „Dona nobis pacem! Modlitwa o pokój”. 
Warsztaty są organizowane w Pasłęku cyklicznie od 2009 roku. Dzieło Missa Veni 
Sancte Spiritus skomponował Paweł Bębenek, kompozytor urodzony w Wadowi-
cach (1972 r.), związany ze środowiskiem krakowskich dominikanów, gdzie wzra-
stał i rozwijał się artystycznie. Jest on także absolwentem Podyplomowych Studiów 
Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od wielu 
lat prowadzi regularnie warsztaty liturgiczno-muzyczne w Polsce i zagranicą.

Pierwotnie zakładano, że Missa Veni Sancte Spiritus zostanie wykonana na za-
kończenie I. synodu diecezji elbląskiej (2016 – 2020). Jednak z racji obostrzeń zwią-
zanych z pandemią Covid-19, uroczystość zamknięcia prac i podpisania statutów 
synodalnych odbyła się w katedrze elbląskiej w 2020 r. w niewielkim gronie osób 
i miała skromny charakter. Dlatego też prezentacja Missa Veni Sancte Spiritus zo-
stała przesunięta w czasie i związana z warsztatami muzycznymi w Pasłęku. Chór 
i orkiestrę podczas prawykonania Missa Veni Sancte Spiritus poprowadził ks. dr 
Piotr Towarek, wykładowca muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Elblągu oraz dyrektor artystyczny pasłęckich warsztatów.

Kompozytor przeznaczył swoje dzieło na czterogłosowy chór mieszany (SATB) 
z towarzyszeniem orkiestry. Składa się ono z trzech mszalnych części stałych: Kyrie 
eleison, Sanctus, Agnus Dei. Warto wspomnieć, że jest to już druga z kolei msza 
skomponowana przez Pawła Bębenka dla diecezji elbląskiej. W 2015 r. powstała 
bowiem Missa in honorem sancti Hyacinthi, zadedykowana bp. Jackowi Jezierskie-
mu w pierwszą rocznicę ingresu do katedry św. Mikołaja w Elblągu (zob. P. Towa-
rek, Wielkie formy muzyczne dedykowane św. Jackowi Odrowążowi, SE 20(2019), 
s. 188). Fundatorem obydwu dzieł jest bp Jezierski, który podczas prawykonania 
Missa Veni Sancte Spiritus w Pasłęku przyznał, że jej części są krótkie, zwięzłe, wy-
pełnione przepiękną współczesną muzyką, a jednocześnie oparte o charakterystycz-
ny dla liturgii rzymskiej język łaciński. W istocie, mają one charakter użytkowy. 
Mogą być wykonywane przez chór a’cappella, bądź z towarzyszeniem orkiestry, 
czy też organów. Można śmiało stwierdzić, że utwór muzyczny, który wychodzi 
spod pióra kompozytora, otrzymuje swoiste tchnienia życia, gdy jest po raz pierw-
szy a później kolejny raz wykonany. Z tym procesem wiąże się także wydruk i pre-
zentacja jego partytury, co też czynimy.
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 SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTEJ INAUGURACJI  
ROKU AKADEMICKIEGO  

W WYŻSZYM SEMINARIUM DUCHOWNYM  
W ELBLĄGU  

[18 PAŹDZIERNIKA 2022] 

Nowy rok akademicki 2022/23 w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu 
rozpoczęło 23 alumnów, w tym 3 alumnów roku propedeutycznego (18 październi-
ka 2022). Inaugurację zapoczątkowała Msza święta, której przewodniczył biskup 
elbląski dr Jacek Jezierski. W uroczystości wzięli udział: bp senior Józef Wysoc-
ki, reprezentanci seminariów duchownych (Olsztyn, Ełk, Pieniężno, Gietrzwałd),  
elbląskich uczelni wyższych (Akademia Nauk Stosowanych, Akademia Medycz-
nych i Społecznych Nauk Stosowanych), a także przedstawiciele władz samorządo-
wych oraz księża profesorowie seminarium oraz proboszczowie.

W wygłoszonym podczas Mszy kazaniu bp Jezierski przypomniał, że w wie-
kach średnich przygotowanie kandydatów do kapłaństwa odbywało się indywidual-
nie, a także w szkołach katedralnych i zakonnych. Natomiast tworzenie seminariów 
duchownych nakazał w 1563 r. Sobór Trydencki. Pionierem w budowaniu instytucji 
seminaryjnej był Karol Boromeusz, arcybiskup Mediolanu. Seminarium w Branie-
wie na terenie Prus (związanych z Rzeczpospolitą) utworzył w 1565 r. kard. Stani-
sław Hozjusz. Do pierwszych tego typu instytucji w Koronie należy seminarium we 
Włocławku, a na Śląsku seminarium we Wrocławiu. – Dziś cieszymy się z każdego 
nowego seminarzysty, każdego kandydata do święceń – zapewnił kaznodzieja.

Akademię inauguracyjną rozpoczął śpiew hymnu „Bogurodzica”, po którym 
zgromadzonych w auli seminarium powitał rektor uczelni ks. kan. dr hab. Marek 
Karczewski, prof. UWM. W wygłoszonym przemówieniu zwrócił uwagę na ważną, 
integrującą i kulturotwórczą rolę, którą spełnia seminarium duchowne w przestrzeni 
Elbląga. – Odbywają się w nim sympozja, konferencje naukowe, rekolekcje i dni 
skupienia. Tu także prowadzone są różne formy spotkań formacji młodzieży i doro-
słych. Seminarium jest również miejscem spotkań o profilu ekumenicznym i kultu-
ralnym – podkreślił ksiądz rektor Karczewski.

Słowo pozdrowienia skierował do uczestników inauguracji dziekan Wydziału 
Teologii UWM w Olsztynie ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM. Jako repre-
zentant alumnów zwrócił się do studentów roku propedeutycznego diakon Krzysz-
tof Gniotek.

Główną część uroczystości stanowił wykład inauguracyjny, który wygłosił  
o. prof. dr hab. Ryszard Hajduk (UWM Olsztyn). Prelegent przedstawił szkic do 
syntezy poglądów papieża Franciszka na temat nawrócenia pastoralnego.

Z okolicznościowymi przemówieniami zwrócili się do społeczności semina-
rium: Janusz Nowak – wiceprezydent Elbląga oraz Maciej Romanowski – starosta 
elbląski.
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Uroczystość inauguracyjną zakończono odśpiewaniem średniowiecznej pieśni 
akademickiej „Gaudeamus igitur”. Podczas Mszy śpiewał chór seminaryjny, któ-
remu towarzyszył zespół instrumentalny Capella Sancti Nicolai pod batutą ks. dr. 
Piotra Towarka (skrzypce: Roman Niczyparuk, Anna Fiedeń, Katarzyna Przyborow-
ska, altówka: Patryk Purzycki, wiolonczele: Jakub Grzelachowski i Weronika Gło-
wińska, trąbka: Waldemar Dziedziul). Wykonana została m.in. Missa in honorem 
s. Hyacinthi (muz. P. Bębenek), Alleluja Jamneńskie (muz. J. Sykulski), Aria na 
strunie G z Suity D-dur (muz. J.S. Bach) oraz Obój Gabriela z filmu „Misja” (muz. 
E. Morricone).

Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu zostało erygowane 1 października 
1992 r. przez pierwszego biskupa elbląskiego dr. Andrzeja Śliwińskiego. Pierwsza 
inauguracja roku akademickiego odbyła się jesienią 1993 roku. Dotychczas se-
minarium wykształciło dla diecezji elbląskiej 193 księży. Pracują oni w parafiach 
diecezji, a także w palcówkach misyjnych, np. w Republice Południowej Afryki  
i na Alasce.

Ks. dr Piotr Towarek
Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5809-5060
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AAG  – Archiwum Diecezji Gnieźnieńskiej.
AAS  – Acta Apostolicae Sedis, Rzym 1909–.
AAWO  – Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn.
ADEg  – Archiwum Diecezji Elbląskiej, Elbląg.
AK  – Ateneum Kapłańskie, Włocławek 1909–.
AKDE  – Archiwum Kurii Diecezjalnej Elbląskiej.
AKMK  – Akta Kurii Metropolitalnej Krakowskiej.
AKML  – Akta Kurii Metropolitalnej w Lublinie. 
AKZDE  – Archiwum Konserwatora Zabytków Diecezji Elbląskiej.
AL  – Franciszek, Adhortacja posynodalna „Amoris laetitia”, 2016.
APO  – Archiwum Państwowe, Olsztyn.
BKUL  – Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu, Lublin.
BUW  – Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.
CA  – Jan Paweł II, Encyklika „Centesimus annus”, 1991.
CAss  – Compilation d’Assie.
CEC  – Catéchisme de l’Église catholique (KKK) 1987.
CIC  – Code de Droit Canonique.
CSET  –  Wyższe Centrum Studiów Teologicznych „San Miguel Arcangel, 

Pampeluna.
DC  – Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”, 2005.
DFH  –  Franciszek, Al-Tayyeb, Document sur la fraternité humaine pour la 

paix mondiale et la coexistence commune, Abu Dabi 2019.
Dz  –  Faustyna Kowalska, Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. 

Warszawa 2011.
EF  – Edukacja Filozoficzna.
EG  – Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii Gaudium”, 2013.
EK  –  Encyklika Katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. I–XX, Lublin 1974–2014.
FC  – Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, 1981.
FT  –  Franciszek, Encyklika „Fratelli tutti”, 2020.
FMM  –  Franciszkanki Misjonarki – Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Mi-

sjonarek Maryi.
FSO  – Familia Spiritualis Opus.
GE  – Franciszek Adhortacja Apostolska „Gaudete et Exsultate”, 2018.
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GRE  – Gdański Rocznik Ewangelicki, Gdańsk.
GS  –  Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie 

współczesnym „Gaudium et Spes”, 1965.
IFŻL  – Indywidualne Formy Życie Konsekrowanego.
KEP  – Konferencja Episkopatu Polski.
KK  –  Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen 

gentium”, 1964.
KKK  – Katechizm Kościoła Katolickiego, tekst polski, Poznań 1994.
KPK  –  Kodeks Prawa Kanonicznego (1983); wersja łacińska: Codex Iuris 

Canonici.
KMW  – Komunikaty Mazursko-Warmińskie, Olsztyn 1946–1950; 1957–.
KRL  – Zgromadzenie Księży Kanoników Regularnych Laterańskich CRL.
L  –  Listy Marii Konopnickiej do Ignacego Wasiłowskiego, Warszawa 2005.
LD  –  Franciszek z Asyżu, „Lounanges de Dien”.
LEV  – Libreria Editrice Vaticana, Wydawnictwo Stolicy Apostolskiej.
LG  –  Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen 

gentium”, 1964, zob. KK.
LM  – Bonaventure, La Légende majeure.
LM  – Jan Paweł II, List do młodych „Parati semper”, 1985.
LS  – Franciszek, Encyklika „Laudato sí”, 2015.
MAG  – Muzeum Archidiecezji Gdańskiej.
MDZ  – Münchener Digitalisierungzentrum.
MNW  – Muzeum Narodowe, Warszawa.
MRN  – Miejska Rada Narodowa, Elbląg.
OCD  –  Ordo Fratrum Carmelitarum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis 

de Monte Carmelo – Zakon Braci Bosych Maryi Panny z Góry Karmel. 
OFM  –  Ordo Fratrum Minorum – Zakon Braci Mniejszych (franciszkanie, 

franciszkanie brązowi).
OFM Cap  – Zakon Braci Mniejszych Kapucynów.
OFM Conv  – Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych.
OR  – L ̓ Osservatore Romano, Watykan –.
OSB  – Benedyktyni Kongregacji Subiaco-Cassino.
OsRomPol  – L ̓ Osservatore Romano, ed. polska, Watykan 1980–.
PAN  – Polska Akademia Nauk, Warszawa.
PAT  – Polska Akademia Teologiczna.
PEF  – Powszechna Encyklopedia Filozoficzna, Kraków.
PL  –  Patrologiae Cursus Completus, Series Latina I–CCXVII, wyd. J.P. Mi-

gne, Paryż 1878–1890.
PP  – Przegląd Powszechny.
PrFil  – Przegląd Filologiczny.
PTT  – Polskie Towarzystwo Teologiczne, Oddział Elbląg.
PUA  –  Antonianum, Pontificia Università Antonianum (Papieski Uniwersytet 

Antonianum), Rzym.
PWN  – Państwowe / Powszechne Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
RE  – Rocznik Elbląski, Elbląg.
RF  – Rocznik Filozoficzny.
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RFI  – Ruch Filozoficzny Ignatianum.
RMat  – Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris Mater”, 1987.
RTFiR  – Rocznik Teologii Fundamentalnej i Reliologii.
RTK  –  Roczniki Teologiczne, Lublin 1991/92–, w latach 1949–92 – Roczniki 

Teologiczno-Kanoniczne.
SAC  –  Societas Apostolatus Catholici – Stowarzyszenie Apostolstwa Kato-

lickiego.
SBPN  –  Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, red. S. Gierszewski, 

Z. Nowak, t. II, Gdański 1994. 
SC  –  Benedykt XVI, Posynodalna Adhortacja „Sacramentum Caritatis”, 

2007.
SE  – Studia Elbląskie, Elbląg 1999–.
SEJP  – Słownik etymologiczny języka polskiego.
SelFran  – Selecciones de Franciscanismo.
SGP Pan  – Słownik gwarowy polszczyzny PAN.
SJ  – Towarzystwo Jezusowe, jezuici.
SJPD  –  Słownik języka polskiego, pod red. Witolda Doroszewskiego, Warsza-

wa 1973.
SP  – Słownik polszczyzny XVI wieku.
SPelp  – Studia Pelplińskie, Pelplin 1969–.
SW  – Studia Warmińskie, Olsztyn 1964–.
SWiL  –  Słownik wileński. Słownik jeżyka polskiego, wyd. M. Orgelbrand, Wilno 

1861.
TNKUL  – Towarzystwo Naukowe Katolickiego Universytetu Lubelskiego.
TNT  – Towarzystwo Naukowe Toruńskie.
TST  – Tarnowskie Studia Teologiczne, Tarnów.
UKSW  – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
UMK  – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
UO  – Uniwersytet Opolski, Opole.
USJP  – Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza.
UWM  – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
WSD  – Wyższe Seminarium Duchowne, Elbląg.
WWA  – Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne, Olsztyn.
WWD  – Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
ZGAE  –  Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, Mainz – 

Braunsberg 1858/60–1942/43 Osnabrück 1956/58–.
ZN KUL  –   Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1958–.
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